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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 18' SESSÃO, EM 18 DE
MARÇO DE 1991
1.1- ABERTURA
!.2-EXPEDIENTE
1.2.1 --Mensagens do Senhor Presidente da República
- N•' 65, 66 e 69/91 (n'" 97, 99 e 103/91,
na origem), de agradecimento de comunicações.
- N"68/91 (n'' 102/91, na origem), re~ti
tuindo autógrafos de projeto de lei sancionado
1.2.2- Leitura de proposta de emenda
à Constiuíção
-N''5Nl, que altem a reU::.~ção do art
28, item II, do art. 29 e § 2··. do art. 32
da Constituição Federal.
1.2.3- Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n· 28/91.
de autoria do Senador Valmir Campelo,

que dispõe sobre a profissão de garçom
e dá outras providências.
'
J.2.4- Comunicação da Presidência
Presença na Casa do Sr. Carlos Magno
Duque Bucelar, suplente convocado da
representação do Estado do Maranhão,
em viturde de renúncia do titular, Senador Edison Lobão.
1.2.5.- Prestação de compromisso re·
gimental e posse do Sr. Carlos Magno Ou·
que Bacelar
1.2.6 - Comunicação
Do Senador Magno Bacelar, referente
a sua filiação partidária e nome parlamentar.
1.2. 7 - Discursos do Expediente
SENADOR MARCO MACIELSaudação ao Senador Magno Bacelar.
Comentários sobre proposta de emenda
à Constituição. aprescntaJ.u por S. Ex· na

presente sess-ão. objetivando a extinção
do sistema eleitoral de dois turnos paru
escolha de prdeito e governador. Posse
dos novOS governadores, partiCularmente, do Estado de Pernambuco.
SENADOR WILSON MARTINSRealização, ém Mato Grosso do Sul, de
manifestação de trabalhadores rurais
sem-terra. Novos rumos para a política
fundiária:
1.2.8 -- Comunicação da Presidência
Registro da visita ao Senado Federal
de delegação de senadores peruanos
1.2.9 - Discurso do Expediente (continuação) _ _ _
_
SENADOR NELSON CARNEIRO- Iniciativa governamental de encaminhar ao debate do Congresso Nacional
o Plano de Reconstrução Nacional.
1.2.10- Fala da Presidência
Encaminhamento à Comissão de Constituição, JuStiça e Cidadania para exame
dos aspec.to~ con~titllt:ional_, jurí~ico e regimental, de solicitação do Sr. Maurício
Corn~a. feita em sessão anterior, a respeito de gestões junto à Câmara Distrital
no sentido da devolução, para ultimação
pelo Senado, de projeto de lei que cria
o cargo de Ouvidor·Geral do Distrito Federal.
1.2.11- Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR MAURÍCIO CORRÊA,
como [ídér _..::.:Saudação aO -senador Magno Bãteiar:
-SENADOR VALMIR CAM PELORegulamentação da profissão de garçom.
- S.ENADOR.RONALDD ARA-.
GAO _:_CoriCiuSão da hidrelétrica de Samuel. Elucidação do assassinato do Senador Olavo Pires.

SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO -Aspectos da proposta governamental d.:: recon&trução nacionaL
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Distribuição de exemplerares
do Projeto de Reccnstrução Nacional aos
Srs. Senadores.
1.2.12 - Leitura de Projetos
-Projeto de Lei do Senado n" 29191.
de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que est<Jhelece a lei de reclamações sobre serviços púhlicos.
-Projeto de Lei do Senado n" 30/91,
de autoria do Senador Maurício Corrêa.
que regulamenta a profissão de ortoptista,
e dá outras providências.

Projeto de Resolução n·' 10/91, de a.utoria do Senador Jutahy Magalhães, _<,l!Je
modifica disposição regimental de inclusão de matéria em Ordem do Dia~ e dá
outras providências.
u...:.oRDEM DO DIA
-Emenda da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado n" 163, de 1989-Complementar, que define. na forma da alínea
a do inciso X do art. 155 da Constituição
Federal, os produtos semi-elaborado~ que
podem ser tributados pelos estados e Distrito Federal quando de sua exportação.
Discussão encerrada, após parecer favorável da comissão competente. ficando a
votação adiada em obediência ao disposto
no" art. 168 do RegimeátO, havendo o Sr.
Fernando Henrique Cardoso usado da pala\'ra em sua discussão.
- Proieto de _Lei do Senado n"
171/89-Complementar. que define, nos
termos do inciso I do art. 161 da Constituição Federal, o valor adicionado para
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EXPEDIENTE
CENTIIO GIIÁFICO DO SENADO FEDEIIA&.
DIAMODOC-UO

PASSOS PORTO

--L

Impresso sob • responwb1hd•de d• Mes~~ do Senado Feder111

Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
DaretOr Executivo

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOS~ OE SOUZA

Diretor Administrativo

Se_m..c.strJlJ .... _,_,_,_,__. ~············~······-·-··~~·:·~-:--·····--_·=··· "'!"Cd 3.5}~~65

LUIZ CARLOS DE BASTOS
D•retor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

Oiretor Adjunto

T-~ragem 2.200-exemplares.

fins de cálculo da participação do!> municípios na receita do Imposto sobre Operações Relativa::. à Circulaçiío de Me_rcudo·

rias e sobre Prestação de ServiÇoS de
Transportes- IntereMadual e lntermunicipal e de Comunicação, Discussão sobrestada para aguardar a deliberação do Ri!querimento n" 61191, de audiência da Comissão de Com.tituição. Justiça c-Cidadania, cuja votação deixa de proceder-se em
obediênCiã ao disposto no art. 16R do Regimento.
1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR OZJEL CARNE!-

Ata da

18~

RO- Projeto de Reconstrução Nacional
do Governo Fernando Collor.
SE""'DOR MANSUETO DE LAVOR~ Pedido de -infonnaçõe~ ao _Ministro da Jufliça, a respeito de possível rewliação cc .ltra a pessoa do ex-Governador
T_ass_i;i "J ·reissati, por parte do Governo
_ Fedt:.ral~ tendo em vista nota da Polícia
federal, Leiculada em órgãos-da_imprcnsa, sob título: "A verdade sobre o escândalo Jercissati''.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Adoção de mcd.idal'i e[tcazcs
para intensificar o desenvolvimento dos
países do Terceiro Mundo, particular-

mente o Brasil. Amílisc do crescimento
econômino do País.
1.3.2- Designação da Ordem do Dia
da_ próxima sessã~
I A- ENCERRAMENTO
2- DISCURSO PROFERIDO EM
SESSÃO Al\'T!lRIOR_

-Do Senhor Josaphat Marinho. pronunCiado na seSsão de 13·3-91.

3- MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS

Sessão, em 18 de Março de 1991

1' Sessão Legislativa Ordináiia, da 49• Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, Beni Veras e Wilson Martins
ÀS14HORASE30MINUTOS,ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo - Alexandre Costa Beni Veras - Chagas Rodrigues - Esperi·
dfão Amin·- Garibaldí Alves Filho- João
Rocha - Jonas Pinheiro - José Samey Jutahy Magalhães - Lourival Baptista Mansueto de Lavor- Marco Maciel- Mauro Benevides - Meira Filho - Ozi~l Carneiro- Rachid Saldanha Dcrzi- Rãimundo
Lira - Ronaldo Aragão - Ruy Bacelar Valmir Campelo- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- A lista de presença acusa o comparecimento de 22 Srs. Senadores. Havendo número regimental, decraro aberta _a sessão_~
Sob a proteção de Deus, iniciamo"S nossos
trabalhos.
O Si'. 19 Secretário proceder·á à leitura do
Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
. MENSAGENS r:io
I'ItESID"ENTE DA REPÚI!LICA
De agradecimento de comunicações:
N? 65/91 (no 97191, na origem), de 14
do corrente, referente à promulgação
dos Decretos Legislativos n" 5 1 a 44, de

1991.
N" 66191 (n'' 99/91, na origem), de 14 do
corrente, referente à promulgação da Resolução na 1, de 1991.
N''69/9C(n" 103/91, na origem), de 15 do
corrente, referente à promulgação dos De·
cretos Legislativos n"~45a 6U, de 1991.
Restjtuindo autógrafos de projeto de lei san·_
.
cionado:
N·•_68/91.(n" 102191, na .orig~m}, de 14 do
corrente, relativa ao Projeto de Lei da Câma·
r~ nu 34, de 1990 (n" 8.089/86, naquela Casa),
de iniciativa _do Presidente da República, que

autoriza a reversão ao Municípi-o de Iguape,
Estado de São Paulo, do terreno que men~u.

--

.

(P-rojeto que se tran.sformou na Lei n··
8.179. de 14 março de !991.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa. proposta de emenda à Constituição que será lida pelo Sr. 1" Secret<irio.

É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N· 5, DE 1991
Altera a redação do art. 28, item II,
do art. 29 e§ 2", do art. 32da Constituição
Federal.
As Mésas d~1 ....::ãmara dÕs Deputados e do
Sei-lado Fed-eral, nos termos do art. 60 da
Constituição Federal, promulgam a seguinte
emenda ao testo da Constituição Federal:
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Eis, portamo, as razões pe!<Js quais se faz
de executar se eleito~ fo~<.,em. Compromcte-~e. a~im, parte da própria filosofia úo sil>a presente proposta de emenda constitudo·
nal. que, espero. seja aceita pelos ilu~tres
tema eleitoral em dois turnos que é, exatapares do Congresso Nacional.
mente, a de permitir ao eleitor escolher entre
Sala das Sessões. lH de março de 1991.
doi o.; programas de governo, claros e objetivos, aquele que mais se _aproxime de ~eus -l';Jarco Maciel- Meira Filho- Guilherme
_P_3tmeira.--~- Louremberg Nunes -Rocha---interesses.
Moisés Abrão- Elcio Alvares- Ney !\·!araO si~tema de dois turnos, para C[lrgos eletinhão- lrapuan Costa Júnior-- Onofre Quivos nos Executivos estaduais e municipais,
tornou o processo eleitoral menos dt:mocn.í- nan- Josaphat Marinho- Lucídio Portella
- Odadr Soares - Albano Franco - João
tico ao privilegiar os cnndidato!) com maiores
tuição Federal de 5 de outubro de 19RR passa
recursos financeiros. De faro, os modernos
Rocha- Henrique Almeida- Francisco Roa vigorar com a seguinte redução:
recursos decomunicação, bem como a estru!lemberg - Amazonino Mendes - jú_lio
Art. 29. _ .. ··-~-- ..•............•. ·~~--··· -tura logística, exigidos numa campanhu ele i- Campos..:.. Ger/iOtfCamata- HugO NapOitião
I - -------~---····=.:;..;.....~.=..-;.~~.__._.._;__=~-==torai, são custosru. e a ekiçiio em dois turnos - Carlos Patrocinio- João Calmon- ValII- eleição do prefeito e do_ vicc-prcimplica, praticamente, duplicar tais custo:..
mir Campelo - Mar!uce Pinto - Nabor Júfeito até noventa dias ante:. do término
O candidato com menores recursos disponínior - Amir Lando.
do mandato dos que devam suceder.
veis acaba, no segundo turno, em desvanO SR, PRESIDENTE (Akxandre Costa)
Art. 3" O§ 2" do art. 32--da Constituição
ta~em com relação ao concorrentt: mais priviA propostü de emenda ;J constituição 'lue
Federal passa a vigorar com a seguinte reJalegiado nesse aspecto.
acaha de :.er !ida está sujeita às dbposiçôes
ção:
O J->egunJo turno tornou-se, ainda, um estímulo ao aparecimento de legendas p<lrtiU:í- específica~ con~tantc:. dn:-. art. 354 e seguinte~
Art. 32.do Regimento Interno.
·ri-as-de "aluguel" e de candidatos sem maior
§ I"
o~ Srs. Lidere~ d!.!Vt:rãu encaminhar à Me~-representatividade. Quer dizer. u liberalida§ 2" A eleição do governador e do
sa os nomes dos integranks de suas bancadas
de da legislação quanto à criação de organivice-governador, e dos deputi:1dos distrique deverão compor. de acordo com a prozações partidárias permite que surjam partitais coincidirá com a dos governadores
porciomllida<.le partid:iria, a Cnmi~!-.ão de 16
dos polfticos artificiab, aut<:nticas ficções sem
e deputados estaduais, para mandato de
memhros incumbida Jo exame <.la matéria.
qualquer representatividade ~ocial. para lanigual duração.·
Dessa-comissão. que a Presidência designará
çar candidaturas a prefeituras ou governos
dentro de 48 hora:.. deverão fazer parte. pelo
estaUuais. Tais candidaturas são, de fato, artimenos, sete membros titulares da Comissão
fício para, no segundo turno, oferccerem-:.e
Justificação
de- Coni-.tifuiç-áo, Justiç-a e Cidadania. A Coalianças a um dos dois cJJndidatos finalistas,
missão tt:rá o prazo de trinta di<Js, improrroAo elaborar a Carta Magna promulgada
para obter vantagens - nem sempre legítigáveis. para emitir parecer sobrç a propoem 1988, a Assembléia Nacional Constituinte
mas - ou a parttcipaç:lo na administração
sição.
preocupou-se, no plano político, em construir
do eventual eleito. Ao contrário do pleito
sólidas bases institucionais para a democracia
presidencial, nas eleições estaduais e municiO SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
brasileira. Como conseqüência chegou-se ao
pais, a vitória é decidida,_ <!_s ~e_z_es~ p~~_'!_lgu
--:-:-_Sob r~ -~- m_c_s:a,_ projeto de lei do Senado
sistema de eleição presidencial em dois turmas centenas ue \0otoS. Des::.c modo, o segunque será lido pelo Sr. 1 Secretário.
~ nos, proporcionando ao Presidente da Repúdo tur_no acaba por estim1:1lar práticas políÉ lido o seguinte:
blica eleito incontestes represcntatividadt: e
ticaS õpOrtunistaS e," mesmo, pouco éticas,
legitimidade, criando-lhe melhores condições em lugar de fortalecer o eXS!rcício d:o~_cidada
PROJETO DE LEI DO SENADO
polfticas de governabilidade.
nia e garantir a representativilhtde do eleito.
---~ ~11~_Pl:_I29l_
O sistema de eleição em dois turnos foi,
Em sínTeSe,-ó"SegunaOfüi'JiO-para os-cargos
Dispõe
sobre a profissão de garçom e
contudo, estendido, de forma sem preceden- de governador e prefeito enfraquece a identidá outras providências.
tes em todo o mundo, também para a escolha
ficação do voto com o partido político. É
de governos estaduais e municipais. nascidaconsensual que, para a existência de um sóliO Congre~so Nacional decreta:
des com mais de duzentos mil eleitores. Careda democracia, são nec_essárins. partidos políArt. l" E reconhecida a profissão de garcia de razão de ser tal iniciativa, pois os estuticos fortes, estruturados, com -atuução perçom, cujo exercício obl!decçrá ao disposto
dos-membros da Federação c os municfpios, manente. Porém, como demonstramm as
na pre~ente lei.
como se sabe, ao contrário da Instância Fedeeleições de 1990~ a lógica do segundo turno
Art. 2" Considera-se garçom todo em~
ral de Poder, não tem possibilidade de inda eleição leva ao favorecimento de alianças
pregado que, nos estabelecimentos do ramo
fluendar os destinos de toda a sociedade na- meramen-te Circunstanciais, s_~~ g_Uak}uer bade hotéis, restaurantes, bares e _similares
cional. Não lhes são afeta~ responsabilidades se progranfiffica, anulanáo, portanto, o ideáexerça as atividades de servir a rçspectiva
como a de defesa externa, de política internario partidário como referencial de- voto p;;ua
clientela, na área de alimentação c bebidas.
cional e de fixação de política monetária e
o cidadão. Ademais, tal :.is tema torna, desne§ 1" O excrctcio da profissão de garçom
de cãmbio.
cessariamente, mais complexo e mais demoestá condicionado ao registro respectivo na
Ademais, as eleições e~taduais de 1990
rado o processo eleitoral, sobrecarregando
Delegada Regional do Trabalho.
comprovaram que o sistema de eleições em
a Justiça Eleitoral, além de elevar o custo
§ 2' Nas localid:H.les onde não houver
dois turnos traz graves desvantagens c inconfinanceiro d_o p_[~it_ç.. que Ç pago, em_ última
_Delegacia Reglonal do Trabalho, o registro
venientes. Viu-se, então, o processo eleitoral análise, pelo contribuinte.
a que se refere o parágrafo anterior será feito
tornarMse menos transparente, menos demoPela proposta de emenda constitucional
em órgão da administração pública federa!,
crático, não contribuindo, ainda, para o forora apre~e~ta.d_~. mantém-s~ a exigên~ia do
estadl,la! ou m_unicipal devidamente credentalecimento das organizações partidárias.
segundo turno eleitoral para a escolha do Pre·
ciado pela autoridade competente.
Menos transparente porque, no segundo tur- sidente da República, de forma a assegurar
Ar!. 3" Para obtenção do registro-, o inteno, os candidatos, ao buscar o apoio de outros ao candidato vitorioso interpretar a opinião
ressado deverá apresentar os seguintes documenos votados no primeiro turno, tiveram,
majoritária da Nação. Contudo, na escolha
mentos:
muitas vezes, de incorporar a seus programas
pancprefeito e governador. o sistema eleitoI - prova de identidade;
idéias de candidatos que não obtiveram êxito ral de dois turnos não encontra Justificativa,
II -declaraç.:io do próprio punho, sob a!)
nas urnas, com as quais, na realidade, não caracterizando-se como iniciativa dispendio·
penas da lei, de que não é e nunca foi condeçÇl_ncordava, ou, ainda, não teriam condições
sa, devendo, portanto, ser abolida.
nado pela prática de crime;

Art. l' O artigo 28 da Constituição Federal de 5 de outubro de 11}8g passa a vigorur
com a seguinte redação;
Art. 28. A eleição do governador e
do vice-govcrnador de estado, para mandato de quatro anos, realizar-se-á noventa dias antes do término do mand<:~to
de seus antecessores. e a posse ocorrerá
no dia 1·' de janeiro do ano sub~eqüente.
Art. 2" 0 inciw II do art. 29 Ja Constí~

o

---------------~-
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de

·que o interessado exerce. há mais de 2 (dois)
anos, as atividades descritas no art. 2" desta
lei;

IV- atestado médico comprovando que
o intere&.ado não é portador de moléstia infecto-contagiosa;
V- prova de quitação com o serviço militar.
Parágrafo único. O ate.stado m_édico de
que trata o item IV será revalidado, semestralmente, pelo serviço médico do Sindicato
Profissional, ou, ainda, por médico credenciado pelo próprio empregador.
Art. 4" As taxas de serviço que vierem
a ser cobradas, compuboriamente, nas notas
dos clientes, não poderão ultrapassar a IOQ
(dez por cento) do valor da respectiva nota
e dependerá de acordo escrito elaborado en·
tre a empresa interessada c o Sindicato Profb·
sional.
§ l" O valor da tuxn de serviço será rutea·
do entre os empregados da respectiva emprc·
sa, segundo os critérios que forem adotados
de comum acordo entre a empresa e o .sindi·
cato de classe.
§ 2" Sobre o montante do_valor apurado
com a cobrança da taxa de serviço:
I - 209é (vinte por c·ento) serão destinado~
à cobertura dos gastos da empresa com recep·
ção, distribuição e pagamento de encargos;
II- 2% (dois por cento) reverterão a fa·
vor do sindicato profissional, para emprego
em obra de assistência social.
§ 3" Para verificação da regularidade na
cobrança e distríbuição da taxa de serviço,
será instituída comissão paritária de, no máxi·
mo. 6 (seis) membros, composta de represen·
tantes do empregador, dos empregados e do
sindicato de classe.
Art. s~ A empresa, acolhendo solicita·
ção do sindicato profissional celebrará seguro
em grupo em ra.vor dos seus respectivos em·
pregados, correndo as despesas à conta da
taxa de serviço cobrada dos clientes, nos ter·
mos do art. 4''.
Parágrafo único. .Cabe ao sindicato pro·
fissionaf indicar_ a empresa seguradora que
firmará o respectivo seguro em grupo~

Art. 6" E:.ta lei entm cm vigor na data
de sua publiCação.
Art. 7". Revbgam·SC as dispo~ições em
contrário.
Ju~tificaçâo

Garçom; forma aportuguesada da palavra
francesa ..garçon··. indiçativo de rapaz mancebo. moço, c_ri_a_do que s-erve à mesa, segundo o ·•Dicionário Enciclopédico Brasileiro'",
da Editora Globo. 1971. p. 776.
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De outro lado. o seguro em grupo. tle que
trata o arr. 5'' do projeto de ki. é pnítica
de há muito adotada no setor. Tanto isso
é verdade que. rCcentemente, o Sindicato dtl~
Empregados no Comé_rcio Hoteleiro e Simi·
lares. e Empresas de Compra, Venda. Loca·
ção e Administração de Imóveü. de Brasni::~
- Distrito Federal. celehrnu. com o Sindi·
ta to dos Hotéis. Restaurantes. Bares c Sim i·
lares de Brastlia. uma Convenção Coletiva
de Trabalho, dispondo ~obre o assunto.

Necessário. ainda Cl)nsignar no projetn que
É claro que o 'tempo til.anteve a palavra. os Sindicatos dos Trabalhadore~ da área é
mas atribuiu ao ··criado que serve à mesa"
que terão a incumbência Je indicar a empresa
outras e mais üitportantl.'-:. tarefas. O garçom
seguradora. A medida é necessária porquan·
não é mais aquela pessoa que. numa residên·
to nenhuma outru instituição teria condições
cia. como empregado doméstico, s~rvia ao:.
de !:iaber qual a melhtH !ooeguradom para aten·
membros da família empregadora. E ele, hoder ::~os seus a~!'lociados.
je, um profissional qualificado. conhecedor
Pói últirno. a comissão paritária, de que
de bons hábitos e maneiras distintas. indis_- _
pensável no seu ofício para tmtar com urbani- -trata o§ 3" do art. 4'' da proposiç:lo em apreço.
se justifica, uma vez que. se a taxa de scrivço
dade e cortesia aos que_ precisum do seu traba·
é cobrada do cliente em nome do empregudn,
lho.
tudo recomenda caber a ~te último saber
Em favor da prop-osição. saliente-Se- que
a -forma de sua cobrança c- distribuiç~io.-o garçom ê a única ou uma da:. únicas profi~·
Por !Odt) o exposto. enc-..trccemos o apoio
sões que temos cuja presença é fundamental
dos eminente~ pare~ para a imediata aprova_nas empresas de hote~~ria.
ção do presente projeto de lei.
O legislador ordinário regulamentou inúSala da!oo Sessões. IH 1.k março de l<.J'::Il.
meras profissões. sendo de se ressaltar aqui
-Senador Valmir Campelo.
as de agrimensor. ar·umador. artista. assistente social, atleta de futebol. bibliotecário,
(A Comissão de A.mmto.s Sociais-de·
cabineiro de elevador. contabilista, emprecisão terminativa.)
gado de carros de restaurante-s das e!:itradas
de ferro, empregado doméstico, vendedores
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
viajantes e_ pracistas. enfermeiro, estatístico,
-O projeto lido será puhlicadá e remetido
massagista. músico. secretário, técnico de ad·
a comissão competente.
ministração e tantas outras.
Encontra-se na Casa o Sr. Carlos Magno
A nosso ver, a instituição para o garçom,
Duque Bacelar, supleritc conVoci.lth.i para
de normas especiai's de tutela de trabalho,
preencher a vaga ocorrida na repesentaçüo
como ocorrem com as atividades acima referi·
do Estado do Maranhão. em face da_rcnúncia
das, é de to_da conveniência, em face da verifido Senador titular Eclison Lohãü.
cação de que a profissão é de fato exercida
-O diploma de S. Ex· foi encaminhaJo à
sob condições peculiares de trabalho.
Me:,;a e será publicado de acordo com o dis·
A taxa de serviço. cobrada dos .clientes,
posto no Regimento Interno.
é tida como remuneração do empregado, sendo recomendável seja agora inserida no pre:
É o seguinte o diploma encaminhado
sente projeto.
à Mesa:
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O SR. PRESIDENTE ·(Alexandre Co~ta)
-Designo: os Srs. Scnadore~ Va.limir Campelo e Marco Maciel para comporem a comi!.são que deverá introduzir S. Ex·' no plemírin,
a fim de pre~tar o compromisso regimental.
(Pausa.)

eliminar do tato__ C_QIDÜI.1Lçional os dob turnos para_ as eleiç~;c~ de govciri<Jdores e de

M,arço de 1991

dois turnos para Presidente da Rcpúhlcia têm
algum sentido, na proporção eril que se faz
do Supremo Magistrado do País alguém que
necessite. que careça do apoio da maioria
desta Nação. para que não se eleja alguém
que, rc-pres_ent~_ndo min_oritariamente o sentimento da ~ação, amanhã venha a envolver
o País num conflito externo ou mesmo numa
secessão etc., internamente _e que. conseqüentemente. comprometa , bom Ue~envol
vimento da nacionalidade. Mas, para gover·
nador e prefeito, essas mesmas exigências,
a meu ver, não se tornam necessárias, por·
que-, inclusive, os governadores dos Estados,
assim como os prefeitos- naturalmente, por
vivermos numa Federação da qual o~ estados
e municípios são entes federativos- não teri <1m condições, jamais. de_envolver o País
em questões de tal dramaticidadc e de tal
complexidade.
Por fim, Sr. Presidente, gost<~.ria também
de dizer_ que a introdução dos dois turnos
p<~~a governador mostrou claramente. a meu
ver. que, em muitos casos, tira a_njtjdez_ do
pleito, fazendo com que o candidato perca,
naturalmen~e em uma pletora de par_tido~ hoJe existentes, a nitidez necessária.. a _nitidez
desejada, a nitidez que venha assegurar achamada verçl_ade _eleitoral. Não tenho dúvida
de que. ao testarmos a experiência para os
prefeitos nas cidades com mais de 200 mil
habitantes. tal novamente ocorrerá.
Sr. Presidente, a minha proposta de emen-da constitucional volta-se para extrair, para
retirar. para expungir do texto da Constituição as eleições em dois turnos para governadores e prefeito~· nas cidades com mais de
2QO mil elcitor~s, mantendo. obviamentefaço questão de frisar- as eleições -em dois
turnos para a Presidência da República.
A segunda comunicação, Sr. Presidente
que go~taria de fazer neste instante dizrespei·
to à posse em todo o País ...
O Sr. José Fogaça- Pennit~~me V. Ex•
um aparte?

prefeitos na~ cidades com fiais de duzentos
mil clcitore~. Como se !.ab_~ •. Sr, Presidente,
a Cartll Constítucional de 198R, promulg<.~da
no dia 5 de outubro, introduziu essa inovação_
no Direito Eleitoral brasileiro. Nunca tiveAcompanhado da Comissão, o Sr.
mos em nosso País, em cem anos de Rcpú·
Carlos Magno Duque Bace-lar dá entrada
blica, ekiç_ões cm Jois turno~. _A Carta de
no recinto, pre!-.tanto juntn à Mesa o ~-e --91 a admitiu, cm cará"ter ~xcepcionaL par~1
guinte compromisso regimental:
a Presidência da República. Mas, a:c;sim mes"Prometo guardar <.~ Constituição mo. o segundo turno não seria realizado meFederal c as leis do País, dc:.cmpenhar
diante consultll popular: seria realizado. bto
fiel e lealmente o mandato Je senador sim, no Congresso Nacional. E tal in:.tituto
que o_ povo me conferiu c su~tentar a nunca foi exercitado. mesmo porque, durante
união, a integridadt: c a independt!ncia toda a chamada Rcptíblica Velha - 4ue é o_
do Brasil. "(Pahnas.)
período que vai de 1891 a 1930 em instante
algum, se deu a hipótese de o cundidato não
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Co:-.ta) obter a maioria 3bsolut<~. Em tod<t~ a~ elei-Declaro empossado Senador da República ções algumas das quais até conte~tadas o cano nobre Sr. Carlos Magno Duque Bacelar, clidato saiu vitorioso no primeiro turno, por
que integrará. no Senado, ·a representação
maioria absoluta, não sendo_~_ço_nseqUc-nte
do Estado do_Mawnh:io.
mcntc. necessária a manifestação elo ConA parir deste momento S. Ex" passará a gresso Nacional.
participar dos trabalhos da Casa.
Os Constituintes Ue 1988 resolverãin introduzir o mecanismo di!S t::leições cm dua!-. volO SR. PRESIDENTE (Alc_xandre Costa)
-Sobre- a m_esa, comunicação que setâ lida tas. E o fi:iC?am-: a-meu ver, de forma muito
ampla: mlo somente pUra presidente da Repelo Sr. l" Secretário.
pública, ma~ tmabém para governadores c
É lida a seguinte:
prefeito~ em cidades com mais de duzentos
_
mil eleitores.
Senhor Presid(.~nte,
Muito~ paú.;e:. do Mundo. S_r;. Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excesobretudo os países que possuem o sistema
lência, à vbta do dispo~to no art. 7'' do Regipresidencialist<.~, adotam a prática de eleições
mento Interno, que, assumindo ne_~ta data
em duas voltas. em dois turnos. mas gerala representação do E:.ta.Jo du Maranluio,
adotarei o nome parlamentar abaixo consig- mente essas _eleições se limit<~.m à escolha do
presidente da Repúhlica.
nado e integrarei a BanCAda do PDT e utiliDaí por que·, Sr. Presidente, entendi de
zando o nome parlamentar de Manog Basubmeter à consideração do~ colegas uma
celar.
Atenciosas Saudações. -Nome parlamen- proposta de ·emeri-da constitucional visando
a eliminação dos dispositivos que estabeletar: Magno Bacelar.
cem dois turnos para governadores c prefeiO SR. PRESIDENTE (Alexundre Costa)
tos. Quero também registrar. Sr. Presidente,
- A comunicação lida vai à puhlicaç<lo.
por oportuncr;antes de comentcmplar a refeHá oradores inscritos.
rida emenda, que a apresento em caráter esConcedo_ a palavra ao nobn:; Senador Martrltamente pessoal.
O SR. MARCO MACIEL- Pois não. Ouco MacieL
Líder do PFL no Senado Federal e também
ço V. Ex" com prazer, nobre Senador José
OSR. MARCO l\IACIEL (PFL- PE. Pro- Líder do Governo, nestã Casa, faço questão
Fog~ça.
nuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presiden- de d~ixar frisado que se trata de iniciativa
-O Sr. José Fogaça- Já que V. Ex~ vai
te, Srs. Senadore::., ocupo a Tribuna do Senaestrjtameilte pessoal e para a qual contei com
mudar de assunto, não gostaria de deixar pasdo na tarde de hoje para registrar duas comu·
o concurso de outros eminentes Colegas.
sar esta oportunidade de fazer algumas obsernicações.
Não vou, aqui, Sr. Presidente, dissertar em
vações a respeito, talvez contribuindo, não
Antes de fazê-las, gostana de saudar o Se- pi"ofundidtidc sobre as razões que me levaram
sei se vou dar alguma"cúiitrihuição.
nadar Magno Bacelar por sua posse no Sena·
a propór es-sa emenda constitucional, essa reO SR. MARCO MACIEL- Tenho certeza
do Federal, sucedendo o nosso.colega Ediso_ll __ _l9rma da Constituição, nessa parte, mesmo
que sim.
Lobão que, sexta-feira da semana passada, porque, na justificativa, eu já expcndo as confoi empossado no cargo de Governador do siderações que julgo oportuno fazer sobre o
O Sr. José Fogaça- Não tenho ainda a
assunto. Mas não quero ~eixar de dizer, Sr.
seu estado, o Estado elos Timbiw.s. o Maraconvicação que tem V. Ex~ contra o sistema
nhão, que é também, Sr. Presidente, a terra
pesidente, que esse mecanismo, o instituto
de dois turnos nos estados e ncis fuunicfpio_s,
deV.Ex~AofelicitaroSenado_r_MagnoBace-_ de dois turnos, tem, a meu ver, um caráter
mas registro, nesta primeira experiência do
siSte-ma de dois tumós viviçla pelo Brasil um
lar, desejo-lhe votos de felicidades e, tenho extremamente questionável com as eleíções
certeza, de uma vida parlamentar que dê sede governadores e de rrefeitos das cidades
fato extremamente peculiar. Nos estados em
com_mais de duzentos mil eleitores. Trata-se
que houve os dois turnos- não foi o c<bO
qüéncia àquilo que S. Ex~ já vinha realizando
durante 16 anos, como Deputado Federal, de uma inova_ção que em nada contribuiu pade Pernambuco, não foi o caso aqui do Distrito Federal, em muitos estados isso não
na Câmara dos Deputados.
ra consolidar o estado partidário brasileiro,
em nada contribuiu para deixar mais transpaSr. Presidente, as duas comunicações que
ocorreu - mas, nos estados em que ocorreu
desejo trazer à Casa neste momento são as
rente o programa dos candidatos e, põf outro - a aplicação efetiva do sistema de dois turnos,
seguintes: em primeiro lugar, acabo de enca- lado, _de aJguma forma, tornou mais comregistrou-se o seguinte_; np primeiro turno,
minhar à Mesa, para ser lida no Expediente, plexo e oneroso o procedimento eleitoral.
os candidatos colocam as suas propostas de
P!Oposta de emenda constitucional que busca
SJ;. Presidente, entendo que as eleições em
governo at~ uin limtte máximo, ou seja, eles
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esgotam todo o ~eu potencial de campanha
dO ponto Jc vista da colocaçiio de elementos,
de dados, de formulaçõe_s _de g_Qverno. De
modo que. no segundo turno, se o candidato
continuar a tratar Je questões de governo,
de programas de governo, que!-.tôe:. concretas, "conr~udG_tica::;_··~_ele _:ie_lQma__r_cpctitivo.
E a prütica mo:-trou que no segundo turno
quase nunca se volta ~obre as questões programática~ Je governo, exatamente porque
foram csgot~_.u.lu!:> no primeiro turno. Para o
candidato não ficar repetitivo. até para exercer uma certa atraçüo de ·audi0n-cia para o
programa de tdcvi~iln, l> que se tem constatado é que o ~egundo turno tem sido usado
para agressôes pe1-soais. N;:io sei se isso é da
natureza r..lo si~tema. ou se é da formulaçlio
como a que nós implantamo~ no País. Pnr
exemplo eu, particularmente, n;ll) vejo mzão
para que haja tempo de tdevbão no segundo
turno, já que- os candidato:-. não tt!m mais
nada a dizer. TuJo o que tinham a dizer.
foi dito no primeiro turno, e, no segundo
turno, os problema~ ficam mais reduzidos a
questões pc,~nai~ de: ataque::;, de agressões.
assacando a~ mais inimagináveis aleivosias
um contra o outro. lsto é. o registro mais
pcnnanente. mais mediano sobre o que está
se vendo na experiência de dois turnos. Faço
aqui uma observação que fiz por ocasião rta
votação de~ta matéria na Constituinte, como
relator que fui na Organização de Poderes,
na comissão que tratou da matt!ria. Disse na
época: "Olha. o sistema de úois turnos e V. Ex·· acaba Je ob~ervar isso -com eleição
direta no primeiro e no segundo turno, só
existe nos regimes parlamentaristas. Nos re·
gimes presidencialistas, o sistema de dois turnos existe, mas é eleição direta no primeiro
, turno e uma eleição colegiada no segundo
turno. ou pelo colégio eleitoral, como é o
caso da Argentina, ou pelo congresso, como
a Bolívia, por exemplo. Não há exemplo co·
nhecido de: país presidencialista com duas
eleições direta~ em primeiro e segundo turnos. França e Portugal, onde há eleições dire·
tas na primeira e na segunda volta, são ca~os
de regimes parlamentarh.tas. em que vem governa é o Primeiro Ministro e não o Presi·
dente da República". V. Ex• tem razão em
levantar o problema, em questionar esse assunto, porque não considero perfeita a fórmula encontrada no Brasil. Não diria que
estou hoje entre aqueles qw desejam supri·
mi-Ja, mas estou entre aqueles -como V.
Ex•- que desejam questioná-la.

Uidato~

no primeiro turno. a tendência no
segundo turno, quando só ficam dois candidatos, é o~ dob mais votado~ bu~carem obter
o m.liqr-nú~ei-o posSfv_e_Ld_e -Y9_Ú)s- do:. p-arti·dos que não chegaram ao segundo turno. Aí,
o candidato perde a sua nitidez programática,
ele faz os acordo~. os ente-ndimentos para
conseguir o maior número-de votos possível.
E o que acontece é exatamente isso: perde-se
a nitidez partid~ria, o conteúdo programático, fazendo com que se enfraqueça o estado
parlidário brasileiro, que já é débil, e fazendo
com que, ccnseq-üenlefner'lte. n·ós rtão tenhamos candidatos que expressem uma proposta
clara para o conhecimento do eleitorado.
Agora. se V. Ex·' ob~ervou i~so com relação
aos governadores, Pense nisso -aplicado às
municipalidades com mais de 200 mil eleito·
res. Já são muitas no Brasil. praticamente
todas as Capitais, e um grande número no
inte_ri.QC Ora~ pense bem V. Ex" como a questão programática. a questão partidária vai ceder espaço a sessões meramente pessoais ou,
no máximo. paroquiais.
De mai_s.._a_ mais. eu fri_~o. mais uma vez,
nobrC-iíder iü;,é FoiãÇã-. que não cOnhecemos pr-ecedentes no mundo; eleições em dois
turnos para governador--e prefeito eu não Conheço. Olhe que durante a Constituinte eu
procurei, quer através de livros. quer através
de conv_ers_a_s_com diplomatas, descobrir onde
há essa prática de eleições em dois turnos
para prefeito e governador. Não encontrei.
Evidentemente. exemplos existem, como V.
EX: lembrou, com relação à Presidência da
República. Mas não estou questionando, se
bem que seja uma experiência que. pela primcira vez. estamos praticando no País em
100 anos de República.
0 Sr. Nelson C~rneiro- Permite-me V.
Ex• um aparte?
0 SR. MARCO ]\otACIEL __ Ouço com
satbfação o nobre Senador Nelson Carneiro,
ex-Presidente desta Casa.

Terça-feira 19 969

V ..Ex" focalizou. e acaba de ser rderendado
pelo nobre Senador José Fl)gaça. as motivações são diversª-s e os _result_ados, certaii)efj_te.
são distintos. Por isso, ainda que acompanhe.
o Senador José Fogaça, a n:lo comprometer
a minha posição, quero dlzer que os argumentos trazidos aqui abalam aquelas razõe~
que levaram a Assemblt!ia Nacional Con~ti
tuinte -a estender a govcrnadl)rcs e prefeito~
de de-terminados municípios o segundo turno
e, mais ainda, o segundo turno pelo voto popular. Nós queríamos fugir do colégio eleito·
ral por isso criamos o segundo turno popular.
Por outro lado, a Nação, naquele momento,
nâo compreenderia que se instituísse um sis·
tema parlamentar e se entregasse a um Con·
gresso, _em fim de mandato, a responsabi·
lidade de dirigir ou de decidir quem seria
o Presidente da Rep1íb1ica. inclusive porque
nós viemos de exemplos pouco gratificantes
ou pouco elogiáveis da influência do Presidente da República na condução ou no destino de algumas decisões. V. Ex• focaliza assunto típico daqueles que devem merecer a atenç_ã_o_-c:lo~_ ,que vão cuidar·, em 1993, da revisão
constitucional. No que diz respeito aos municípios. tenham eles 200 ou 500 mil habitantes,
nãO:..Se justifica de--maneira ·alguma. Ag-ora,
sobre esse segundo turno ser uma oportunidade para uma larga troca de insultos, é
também um grande instrumento de corrupção. V. Ex'' faz muito bem em focalizar esse
assunto, e o parabenizo por essa iniciativa.

o SR. MARCO MACIEL _ Muito obrigado. nobre Senador Nelson Carneiro. Ouvi
com satisfação as considerações que V. Ex•
expendeu sobre a matéria. como sempre,
muito apropriadas. que de alguma forma ajudam, pelo menos, a fazer com que se fixe
no Congresso uma consciência sobre essa
questão. Nunca é demasiado lembrar que se
não cogitarmos disso agora vamos ter no próximo ano eleições em dois turnos para pre·
feitos.
O Sr. Nelson Carneiro- Nobre Senador
Ora, é algo que não pode esperar a revisão
constitucional. Mesmo porque. Sr. PresidenMarco Maciel, V. Ex' aborda assunto sobre
qual tenho alguma responsabilidade, O prote. inscrevo-me dentre aqueles que entendem
jcto de_Constituiçáo oferecido pelo Relatorque não se deve antecipar a revisão constituGeral, Bernardo Cabnl.}_ determinava que_o
cional. E, se este é meu ponto de vista, como
primeiro turno fosse pelo voto popular para
posso defender, por exemplo, que essa matéPresidente da República. e só o segundo tur·
ria só seja examinada por ocasião da revisão
no seria pelo Congresso. Mas nós tfnhamos
constitucional, quando sabemos que em
vindo de um período difícil, em que as vota1992, ou seja, no próximo ano, já teremos
ções pelas assembléias tinham determinado
as eleições munícipaís? Eleições muntcipais,resultados diferentes como aqueles, por
conseqüentemente, que vão envolver muitas
exemplo, que ocorreram no Rio Grande do
cidades, as mais importantes, com mais de
O SR. MARCO MACIEL - Caro Líder.
Suj. R~_m_o_d_qq_~~ !i._e_f!l~_l!~.a Q_a_Jjam~n!~_r_~<;_!_a.
~Q9 I!li_l t:le!t_ores._ COI!l. eleiçª~~_em dois tl}.~~-Senador José Fogaça, ouvi com satisfação o
quc foi Vitoriosa na Comissão de Sistema·
nos.
aparte de V, Ex•, não apenas porque cm granNobre Senador Nelsón Carneiro, e_ssa inotização, a qual tive a hÕnra de_ redigir e ser
de parte V. Ex" secundou a minha proposta,
o primeiro signatário, modificava. E só aí
vação da Carta de 1988 de alguma forma sur·
mas porque trouxe fatos que a enriqueceram.
surgiu a hipótese do segundo tur!lo ser tam·
preendeu a Nação, como um todo. Nunca
depoimentos que a tornaram mais sólida, a
bém pelo voto popular, Mas se tratava do
é demasiado lembrar que a Carta de 1891
meu ver.
voto presidencial, e foi assim, para uma Consadmitiu o segundo turno na eleição para PreV. Ex• tem razão quando chamou a atenção
tituição parlamentarista, que se aprovou o
side.nte da República perante o Congresso
para o fato de que, no segundo turno, a clt!isegundo turno pelo voto popular. O decorrer
Nacional. Foi uma Carta muito bem tecida,
çãose converte quase que em mera ç_ampanha
cujo centenário agora estamos comemorandestinada a agravos pessoais. a vergastar o dos trabalhos constitucionais levou a Assem·
do. Foi promulgada em 24 de fevereiro de
adversário; e o doutrinário, o programático bléia Nacional Con_stituinte a estender essa
1891, muito bem tecida, sintética, e acho até
passa para o segundo plano. E, o que é mais __ me~m_a_ r_e_gr_a_ a_o_s __ e_stªc;lQU __<iQ~ __rrumicfpios
g:_ave,_como naturalment~ s.~9 m~it.O~.o~_canco.m__ II!~is_ -~-~._200. t!i.tJ_~aJ?g'!~t,~~--~~a~~~~- _~~~ ~~~-~--~~~~~}e,-?~__.s;__~:~_4? -~no~~~ ":i~êpc!<;l_
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conseguiu ter a desejada eficácia. Vigeu duraqte quase 40 anos, como di:iSe, teve apenas
uma única emenda, _em 1926. Foi a primeira
Carta que modelou o edifício republicano,
o edifício federativo, o edifício presidencialista, Instituições que nasceram, como todos
sabemos, com a República.
Ora, ela admitia o segundo turno apenas

para Presidente da República, nessa condição. Depois disso, nunca mais se falou em
eleições de dois turnos.
De uma hora para outra, foi extremamente
largo o dispositivo constitucional_ ao preceituar as eleições em d_ois turnos também para
governadores e prefeitos.
O Sr. Mansueto de Lavor- Permite-me
V. EX" um aparte?

O SR. MARCO MACIEL - Só para con·
cluír. meu caro Senador Mansueto de Lavor,
e ter oportunidade de ouvi-lo, gostaria de
dizer ainda em resposta ao aparte do Senador
Nelson Carneiro que, como lembrou S. Ex•
ao final da sua intervenção_, a eleição em_ôois
turnos para governador e prefeito ainda ense~
ja também uma prática extremamente deplorável na vida pública, mas que, a meu ver,
o segundo turno a agrava, que é a influência
do poder econõmico. Ela leva ncessariamente a uma concentração naturalmente _de recursos na mão daqueles que mais condições
tiverem, além de tornar mais complexo, mais
demorado e, porque não dizer, também mais
custoso o próprio processo eleitoral.
Essas observações valem para as eleições
de governadores, cuja experiência acabamos
de viver. Valem também, na minha opiri.ião,
ou valerão com mais razão, para as eleições
municipais, sobretudo aquelas que- agora se
avizinham, posto que serão realizadas no próximo ano.
Concedo o aparte ao nobre Senador Mansueto de Lavor.
O Sr. MaÓsueto de Lavor- Eminente Senador Marco Maciel, creio que é da maior
importância essa proposição. Em primeiro lugar, pelo seu autor.
O SR. MARCO MACIEL - Muito obrigado a V. EX"
O Sr. Mansueto de Lavor - Tratando-se
de um dos mais respeitados congressistas e,
ainda mais por se tratar de um constitucionalista, V. Ex• tem toda a razão de apresentar
ao Congresso Nacional essa proposta de reforma constitucional, no que tange à realização de dois turnos para governadores e prefeitos para aquelas cidades com mais de_ 200
mil eleitores. A discussão~ portanto, como
já frisou o Senador José Fogaça, é da maior
importância e oportunidade neste momento.
Já antevemos o próximo ano eleitoral, interessando aos municípios com máis de 200 mil
eleitores, e logo depois de 9~ vamos ter, conjuntamente com a eleição do Presidente da
República, a eleição dos governadores. Creio
que há um ponto na questão dos dois turnos,
do qual ninguém vai discordar, que é preciso
ser expurgado do texto constitucional o quanto antes. E aquele dispositivo que determina

que, falecendo um dos eleitos ou vagand,o
o cargo no primeiro turD.o, será convocada
a terceira força política, o terceiro candidato,
para ocupar eSsa vaga. Uma experiência trágica ocorrida aqui com um dos nossos próprios colegas, quando do ãssassinato do Seriador O lavo Pires, que nos fez sentir o absurdo
desse texto constitucional. Portanto, há algo
dentro desse dispositivo qUe realmente precisa_ urgentemente ser consertadO e reparado
pelos Constiruintes, que só então se aperceberam do grave erro, porque se realmente
se convoca a terceira fOrÇa quase que é esfímulo para que haja, não digo eliminações
diretas, mas um desejo de que pessoas vitoriosas, seja ·no-primerro ou no segundo lugar,
no primeir-o turno, que estão já com vagas
asseguradas - que não é apenas um cªndidato, mas um conjunto-de forças políticas
através desse ou_daquele candidato -sejam,
então, privadas de disputar, e uma terceira
força, que não foi ao segundo turno, é convocada por forçá. do dispositivo constituclomil.
NQ que toca ao aspecto da exclusão do texto
de segundo turno para governadores e prefeitos das grandes cidades, não tenho ainda opinião formada. É estimulante de se avaliar
e estudar a proposta de V. Ex~ Com todo
o respeito,_ gostaria de argumentar, de colocar aqui a minha posição, ou seja, de que
um segundo turno levaria não a proposta de
governo, à posições doutrinárias, mas a ataques pissoais, no caSo; ú.Ivez, pudéssemos
querer le-var o argumento para o primeiro.
turno. __:é_nele que há uffia"freqüência de candidatos, até folclóricos, sem maiores respqilsabilidades para com a perspectiva de poder
que vão assumir. Parece-me que o primeiro
turno ~ que se tumultua com a freqüência
de candidatos, e sou a favor do pluripartidarismo, mas considero que há um excesso
de _.candidatos e de candidaturas. Argumentaria também que favorece ao poder econõmico. É no primeiro turno que candidatos
vão para a televisão, usando do tempo que
lhes é assegurado pela Justiça Eleitoral, para
faze.t' prOpaganda de um terceiro candidato
ou tentar a destruição de um candidato em
benefício de outro. Tudo isso se verificoU nessa campanha eleitorãt. Eminente Senador
Marco Maciel, com todo o respeito, penso
qtie é mUito -Cedo para se julgar o instituto
do segundo turno. Houve apenas uma experiêncül, uma--SO,iSOlada. Logo, não se pode
julgar um institUto como esse apenas numa
eleição. Digamos que decõrressem três, quatro eJeições provando que todos esses vícios
se apmfundariam. Nesse caso, terfamos que
_eliminar esse instituto. Mas, o fato de uma
simples eleição, que não foi nem mais virtJJO·
sa, nem maís viciada do que as demais eleiçõeS--passadas, com um turno apenas, a meu
ver, é cedo para se julgar. Porém, para não
tomar mais o tempo de V. Ex•, que é precio~
so, considero da maior importância esse debate. P~rabenizo V. Ex• pela iniciativa.
O SR. MARCO MACIEL ~ Cam colega
de representação, Senador Mansu_eto de Lavor, que também nesta Casa representa o-
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Estado de Pernambm;o, ouvi com muita atenção o aparte de V. Ex• A proposta que ofereço à consideração da Casa é, obviamente,
para discussão.
Não tenho a veleidade de pensar que a
proposta que trouxe à consideração da Casa,
conseqüentemente, é o melhor meio de resolver o processo eleitoral para o País. Mas uma
coisa me Parece clara: a hipótese é algo sem
precedentes no País e fora do País, e cuja
experiênciã-de agora não deva ser um mecanismo a procurar ser exercitado na tradição
constitucional brasileira.
Espero, por estas razões, que esse mecapjStJlO seja retirado antes que estendamos a
experiência Ts eleições municipais. Inclusive
é essa a minha opinião. Vamos discutir, debater. Inclusive V. Ex' trouxe à colação uma
questão importante, que é o preceito constitucional que diz que na hipótese de falecimento de um dos dois mais votados é imediatamente convocado a disputar a eleição o terceiro mais votado, o que pode se prestar,
inclusive, a prátícas que podem ocorrer, e
não sabemos até se já ocorreu, porque ano
passado algo nessa direção veio a se perpe·
trar. Inclusive, podem ocorrer desejos de pessoas interessadas em tumultar o pleito, ou
mesmo por interesses pessoaiSy, podem atentar contra a vida de um dos dois mais votados,
Por isso, essa é uma questão que deva ser
sempre discutida e analisada, sem contar, naturalmente, os custos::- a( que são as <J.uestôes maiores - políticos, sociaís e económicos de _um_ processo dessa_ natureza,
Ouço, com prazer, o nobre Senador Chagas Rodrigues.
O Sr. Chagas ROdrigues- Nobre Senador
Marco Maciel, desejo congratular-me com V.
Ex• por, mais uma vez,_lrazer ao debate assunto da maior importância, que se insere
numa perspectiva de aprimoramento das nossas instituições democráticas e republicanas.
Tive oportunidade, na Constituinr_e, de oferecer uma sugestão. Inspirado nas nossas melhores tradições republicanas, eu admitia, numa época em que em quase todos os países
há o segundo turno, principalmente nos paí~
ses parlamentaristas, ofereci sugestão estabelecendo a eleição de segup_do turno pelo Con·
gresso_ Nacional. Claro que se poderia até
ampliar esse colégio eleitoral. Como o mandato dos deputados e_senador_es não coincide
necessariamente com o do Presidente da Re·
públiCa, poderia o colégio ser integrado também por ex-President'es da Câmara, ex-Presidentes do Senado e ex-Presidentes da República. No primeiro turno, tlíretamente, ouviríamos o eleitorado; no segundo turno, ouvir
-se-ia o Congresso Nacional acrescido dessas
personalidades, que elegeria o_ Presidente
dois candidatos mais votados pelo povo. Con~
fesso, hoje, a V. Ex~ que por uma falsa analogia, talvez, terminamos aceitando o segundo
turno também para eleições estaduais e até
nos grandes colégios municipais_. Entretanto
- e precisãmos-decidir isso:.... já estou con·
vencido de que não deve haVer eleição de
segundo .tl_lrno nos municípios, nem ·mesmo
nas capitais. Essa já é a -ininha con-vicção.
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Quanto ao :,;egundo fumo no plano fC-dera\.
aí a situação já é diferente, eu me reservo

para um melhor estudo. Em princípio. cu
me inclinaria para um segundo turno indireto. decidido pelo CongresSo. Congratulo-me.
portanto, com V. Ex• poiS, ao fazer esse discurso, admite e propõe emenda consfítucional dentro de uma visão correcfssima. Uma
coisa é revisão constitucioricil. outi--a'Coisa C
emenda. Podemos e devemos emendar à medída das necessidades colctivas. Agora, quanto à revisão, sobretudo nos temas de forma
de governo e regime de governo, aí sim, só
podemos trat::~r dcs~es dois assuntos após ouvirmos o povo em sua manifestação plcbbcitária. V. Ex· tem razão, podemos aprimorar
as nossas instituições, su12rimindo o segun-do
turno nas eleições rnunictpais.
O SR. MARCO MACIEL - Agradeço a
V. Ex·. nobre Senador Chagas Rodrigues,
pelo aparte, não só pela!> _considerações feitas. mas também pel<l manifestaçõ1o clara no
sentido de questionar o instituto dos__ dois tur·
nos. A mim me parece meridiano, tran~lú
cido. Trata-~c de algo que precisa .ser extraí·
do. retirado do texto constitucional. Assim
fazendo, e.staremos aprimorando não somcn·
te as in~tituições políticas brasileiras, mas.
de modo especial, ensejando o fortalecimcn·
to do Estado partidário. Não há democracia
sem partidos e. num sistema de dois turnos,
com essa pletora de legendas que hoje há
no País, nós vamos continuar a fazer com
que os candidatos não assumam o viés parti·
dário e, conseqüentemente, não: te reinos partidos que tenham raízes na sociedade e pos·
sam, assim, ajudar a fazer com que possamos
ter a estabilidade democrática e institucional.
Sr. Presidente, Srs. Senadores~ eu disse
que vinha à tribuna hoje fazer duas comuni·
cações: a primeira, além de registrar a posse
do Senador Magno Bacelar. dizia respeito
à questão da minha proposta de emenda constitucional, e a segunda e última, Sr. Presidente, diz respeito ao que se passou no dia
15 de março passado que foi a posse dos novos
governadores em todos os estados da Federa·
ção, salvo os Estados do Amapá. de Roraima
e do Distrito Federal, cujas posses ocorreram
em l" de janeiro.
Sr. Presidente, considero este fato muito
importante, que, de alguma forma demonstrou como a Federação se fortaleceu em nosso País. A Federação- nascida com a República -é, conseqüentemente, uma instituição coetânea do projeto repubficano, que,
na minha opinião, é o melhor projeto para
o País - fortaleceu-se com a eleição dos go·
vernadores. No dia 15 de março assistimos
em todo o País à posse dos novos governantes
que, de modo geral, contribuiu, como disse
há pouco, para o fortalecimento das novas
instituições. A imprensa, genericamente, deu
uma ampla cobertura dos fatos.
Gostaria de reportar-me a um fato específico que diz respeito ao· meu estado. Lá
tomou posse, como governador do estado,
o Dr. Joaquim Francisco de Freitas CiiValcanti, eleito em outubro, portanto, no primeiro turno. S. Ex• é um político capaz, compe·
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tente e um administfa:dor h-onrado e diligenein i-elação--<~6 asseilt<imentO- de- COlonos
te. Nos vários cargos que desempenhou, quer
terra; não se adiantou nada nessa mat~ria.
um nível estadual, quer em nível fedem\, co·
Declarações recentes também d~>- iju_stre
mo, por exemplo, Deputado Federal ConstiSenador, que ora ocupa a Pasta da Justiça,
Jarbas Passarinho, dão conta <.!c ql!e ~eria
tuinte e Ministro de Estado, S. Ex• se houve
coln pfobíà3.de-:llonradez.; tirOdniO~ esPírho
sido muito melhor ~c o País prosseguisse com
o E~tatuto da Terra, que foi editado no ano
público. Agora, tenho certeza, S. Ex·· continuaiá suaasCendente _,~ida pública à frente
da Revolução, em 1964. Realmente. aquele
dôS":"dCStliiôSdo-Governo de Pefnambuco~·ra:- -----cõdigo era bem estruturado, tinha sido feito
z.endo uma administração que continue a afirpor quem conhecia o assunto e chegava a
mar o Estado de Pernambuco no conceito
minúcias na regulamentação des~ m_atéri<l
da Federação brasileira. A seu lado, como
extremamente difídl d_e ser tratadq. den.tro _
de_ um país com as peculiaridades dq__uosso __·_
Vice-Governador, assumiu o cargo o ex-Deputado E~tadual Roberto Fontes, que, comSL Presidente. se o_.Estatuto da.Te:rra eà
panheiro de chapa do Governador Joaquim
um documento que representava avançO,_n.ó_s
Francisco, se encontra irmanado nos mesmos
temos que reconhecer que ele_ v_ci.Q fora de
pr9pósitqs._)~u nãº~c,iuejl_a, 9d~~r çi~Jegi~tfar,
h(>ra. Não podia a Rc_vo:lução ~e 1964. a meu
juízo. promulgar e faz~r.cumprii'-unl estatu-to
neste momento, a posse do Governador Joaquim Franci:.r.:o e seu Vice. Roberto Fontes,
daquela ordem; sob o ponto de vista idea\ístico, o Estatuto e_ra real_meote um ·avn__nço,
ocorrida na Assembléia Legislativa. na tarde
do dia 15 de março. A transmissão do cargo
mas não tinha, pelas circunstâncias '-Críaâas
se operou minutos após, no Palácio do Campela própria Revolução. condições de_aplíca~
podas Princesas. ensejando assim que o novo
bilidade
govirnador ínícíasse. imcdiatameate. as suas
O Sr. l\"Iarco Maciel ~Permite-me V. Ex'
atividade_s, inclusive, realizando reunão do
um aparte?
seu secretariado no dia seg_•ünte.
São essas, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
O SR. WILSON MARTINS- Com muito
as co!}_siºeraç_(jes q(.!.e gg~t<j.ria_ de [azer. nesta
prazer. nobre Senador.
- tarde, agradecendo mais uma vez â Mesa e
O Sr. Marco Maciel -Senador Wilson
aos colegas a tolerância com que permitiram
Martins, ouço com muita atenção, como sema minha intervenção. (Muito bem!)
pre o faço, aliás, a Casa o tem como um
Durante 0 discurso do Sr. Marco Mados seus melhores integrante~. c não é por
ciel, 0 Sr. Alexandre Costa, ]" Vice-Preoutra razão que V. Ex·'~ reconhecidamente
sidente deixa a cac&ira_ da presidência,
um dos homens públicos mais respeitados do
queéocupadapeloSr. MattroBenevides,
P"afS. E V. Ex· sempre tr<iz à consideração.
Presidente.
aos nossos deb'clte!., tema~ importante:;.-e que
0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
se caracterizam pela sua atualidade,- co-mo
.
o faz agora ao tratar __da questão dos sem- Concedo a paIav ra ao nobre Se n ado r W11
son Martins.
terra, de modo especial. referindo-se aos do
seu estado que, aliás, é áe grandt!s dímeflsõcs
geográficas, sobretudo. ~e éomparado com
O SR. WILSON MARTINS (PSDB- MS.
Pronunda o seguinte discurso.)- Sr. Presioutros. coroo é o caso. do meu EstadÕ,,EÚc
dente, Srs. Senadores, quero trazer ao regisnambuco. Devo dizer que V. Ex' traz_Jt djstro desta Casa uma manifestação que se reacussão a quest<io que nie parece mui~o·;:tdeliza no meu estado por parte de aproximada·
gu?da, que é o problen_1a do_J;_~t_a_!~,tt__o @_ T~J~-mente, SOO trabalhadores rurais, -sem terra,
ra. Esse assunto surgiu Jogo após Ç) Movi·_
os quais iniciaram uma marcha a pé, da cidamento de 31 de março de 1964 e talv,cz pelo
fato de ter aparecido num momento extrema·
de de Dourados, para concluí-la amanhã, na
capital do estado, Campo Grande, percor·
mente difícil da nossa bh.tória não tenha merendo 210 km.
re_c!do a desejãda ate_!tçªo_ Q__~ _toçlo;;_,- Certa
O ábjetivo dessa-Camirihada é, pú·.cisamenfeita Eistein disse que achava mais fácil desintegrar o átomo do que quebrar um precon·
te, a de pressionar o novo Gov-erno estadual
a reíniciar os trabalhos de assentamento, uma
ceito; eu concordo com essa sua opinião. Pavez que, desde março do ano passado até
rece que no Brasil nós somos muito preconesta data, esses trabalhos têm sido condu·
ceituosos e por se tratar de um d9cumento
ridos com extrema parcimónia. Pelo plano
que tinha sido editado por um Movimento
de reforma agrária traçado no Governo Sar·
Revolucionário, se bem que aprovado no
ney, deveriam ser assentados 45 mil trabalhaCongresso Nacional, ele ficou sob wspeita,
dores rurais no meu estado. Receberam a
sob a eiva de ser um documento que talvez
não conviesse ao País; se em lugar de adotar·
titulação apenas 3 mil trabalhadores até agora. Há cerca de mil famtlias esperando o título
mos uma atitude preconceituosa em relação
em diversos municípios do estado.
ao referido documento legal, nós o tivéssemos aplicado, certamente que a questão soAliás, Sr. Presidente, o próprio Sr. Minis·
tro da Agricultura, que superintende os servidai e, de modo especial, a questão social
ços de reiorma agrária no País, reconhece
do campo já e9tives:.e, não digo resolvida,
mas, muito minimizada e não estaríamos con·
que até aqui os trabalhl)S relativos â reforma
a_grária n~~-p_~s-~~~~m d~~_!'~don~o_fra~as_:_vivendo com Jantos çonflitos agrários e certa-

-

~~Jlt(~In~~n_·a_-p}il:-_SqciãJ}~ ~ii~-cQégãg_o~_

-Vímos essãs dédã-rãÇ~éS"reáiiteffiente pu·
blicadas na imprensa do País. Nada se fez

a nossa zona rural que é decisiva num pafs
conro o nosso que tem uma enorme ba~e ter ri·

se.
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torial e que ainda tem largas porções de .sua
população residindo na zona rural. Ma& o
fato é que o Estatuto da Terra não foi impla n:
tado. E com o novo tratamento Constitudo- ·
nal, ainda ficou mais difícil merecer efetíva
aplicação. Daí por que, espero que possamos,
com relação a esse assunto, ter uma disct,tssão
despreconceituosa, aberta, porque somente
assim vamos encontrar safdas para essa questão. V. Ex· chama a atenção com propriedade. Em que pese todos os esforços feitos,
pouco se andou nesse terreno. E. de fatQ,
desapropriação de terra tem sido feita, a~~
diria que. milhões e milhões.de hectares ,de,
terras foram de~propriadas no Governo pas- sado, no Governo do Prcs~dent~ Jos_é Sar_nH ..
Já, agorã, o Presidente Co)lpç inicia, no.v<_~.·
mente, um projeto de desapropriação. Mas,
o problema não se resume somente cm desapropriar áreas. O problema é mais complCxo:
exige-se que seja feito um assentamento. elas
pessoas. das familias sem-~err,a n.as árc?s de- ,
sapropriadas e que lhes seja dado, tamb.éJ.U,
o indispensável apoio.técni.co:.ioclusive técpi-,
co-fínanceiro, de modo. especial, bancário,
para que esse projeto seja devidamente impleffientado, Assim, gostaria de parabenizálo pelo fato de V. Ex• ter traZido essa questão
a debate, e espero que o problema que envol·
ve diretamente seu estado encontre um rcsul·
tado adequado, positivo. Quero também dizer qu.e, na últimFJ..oportunidade em que tive
ocasião de estar com p P,resídente Fernando
Collor, vi em Sua Excelência um Presidente
preocupado com essa qUésião ..Sua Ex.celên·
cia mencionou, de modo expresso, que esta-.:a
interessado em agilizar, erri dar velocidade
à reforma agrária. Esse depoimento foi fdto, ·
inclusive. durante uma reunião ministerial da· ·
qual faziam parte, não só ministros de Estª-·,
do, mas, também, parlamentares, alguns dos.
quais presentes nesta Casa, como é o caso ·
do Senador Oziel Carneiro~ que lá se enCoiF ...
trava na qualidade de 'Líder db PDS.
.·
Era o que tinha a dizer a V. Ex• solné.
o assunt.o.
·
7

ras com que V. EX: me honrou no aparte
recente. Muito obrigado a V. Ex~
V. Ex• sim, é um homem que dignifica,
que honra esta Casa pela sua cultura, pelos
ass.un.tos que aqui debate. Ainda há pouco,
V. Ex• me precedeu nesta tribuna, trazendo
a debate um momentoso assunto r~lativo à
Emenda Constitucional constante do projeto
que ofereceu â consideração de todo:; nós.
Muito obrigado ilustre colega.
Mas, Sr. Presidente... _é bom que se saiba
que poderemos ter realmente .u.m. novo momento sobre a· questão da reforma agrária,
uma vez que-a terrii..est.á e~tr~rp.aqten,tf; reduzida a poucos proprietários. cada vez mais
ela se conçe_rn.ra cm pouca_s mãos; _eis o grave
problema do País!
A questão, Sr. Presidente, se agrava muito
mais porque· os Sem-terras já não suportam
o quadro em que vive o País e a questão
é explosiva; a cada mome'nto est<~_mos véndo
a luta no ca{IlpO, os atentados. as mortes.
os as."assina~ós de q~e são vítimas justamer.
os líderes sindicai$.~ Não l)á um dia em qt.e
não vemos public"adó mi impréns·a uirt atentado, um crime, contra as lideranças sindicais. Esse fato é extremamente grave .e deve
fazer com que riest3 CãSa •. no Congresso Nacional meditemos profundamente e procuremos uma saída honrosa para esse grave problem.a..da naçionalidade.
O Sr. Chagas Rodrigues --Permite-me V.
Ex• um. aparte, nobre Senador?
O SR. WILSON MARTINS - Como não,
caro colega Chagas Rodrigues.
·

O Sr.. C.b!lgas Rodrigues- Sen.ador'Wíison
Martins, V. Ex~ trata de assunto da ma:ior
importãncra-e assunto realmente que está a
exigir urgentes providências: A proveito o discurso de V. Ex• D.ão só para me solidarizar,
para levar a minha palavra de apoio a todos
esS"esque lutam pela reforma agrária, às famílias enlutadas, como para dizer que V. Ex4 ,
nesse seu discUrsO lúcido, não fala apenas
em seu nome e nem trata apenaS de. uma
questão regional, V. Ex• está traduzindo todo
o pensamento da Bancada do PSDB, V. EX'
O SR. WILSON M~RTINS - Agradeço.
eminente colega Marco Maciel, o aparte com · fala ein nome da nossa Bancada. Estamos
o qual V. Ex• brindou o meu pronunciamenR~· realmente muito preocupados, pois achamos
to. É uma informação autêntica a que V. · que o problema agrário está se 1ornando cada
dia mais agudo, preocupante. E preciso agiliEx" traz. V. Ex' ouviu do Presidente Fernando Collor a informação de que Sua EXCezar esses processos-de desapropría:ção, e levar·
lência se preocupa nesse instante com a ffi().té-,. a efeito os ass~ntamentos e aproveito para
ria e se dispõe, neSte segundo ano de s.u.a, dizer que ouvi ontem uma notlcia que me
administração, a enVi.dar esforços no sentido. alegrou, ouvi pelo rádio, a nOtícia de que
de implementar a reforma agrária.
o Senhor Presidente da República acabava
de tomar providências no sentido de desaproDeclarações semelhantes estão tamb~in
publicadas na imprensa da parte do próprio· priar áreas imensas numa das regi'ões mais
conflagradas do País, situada, se não estou
Ministro Antônio Cabrera, da Agricultura,
o que nos dá esperanças de que a matéría' equivoCado, no Pará. De modo que o que
desejamos é que essa medida do Presidente
realmente venha a ser tratada com seriedade
nãQ fjque no papel, que sejam realmente agie possa dar, não direi solUção pois que a matélizadas as providências e que fixemos na terra
ria é niuito complexa·e pede um espaço de
tempo dilatado para que se faça cumprir..:..
aqueles que querem trabalhá-la, mesmo porque as populações, não tendo oportunidade
mas, pelo menos, para que possam ser amenizados os gravíssimos problemas que existem
de trabalhar a terra, vão para as cidades, para
os centros urbanos agravar o drama social
não apenas no meu estado, mas no País todo
em relação a esse assunto.
de miséria, enquanto deixamOs de produzir
Agradeço também as expressões lisonjei-· o que é necessário. Que venham, portanto,
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as medidas indispensáveis. sobretudo agravando as multas, as penalidades àqueles que
têm terras e não as cultivam. Esse entendimento integra a doutrina social da Igreja,
e já está con.sagrado na nossa Constituição,
pois a propriedade tem, intrinsecamente,
uma função social. Assim sendo, diante do
problema do drama social, que esse~ processos de desapropriação se agilizem e que os
trabalhadores. as famílias dos trabalhadores
possam trabalhar em seu favor e em favor
da agricultura nacional. Meus parabéns a V.
EX"!
O SR. WILSON MARTINS- Muito obrigado, nobre Colega Chagas Rodrigues.
V. Ex• trouxe a ·sua· solid:úiedade e a do
nosso Partido, que, na verdade, em se~s princípios, em seu programa, se coloca. exata·
mente dentro do ponto de vista que. acabamos
de esposar neste in~tante.
Sr. Presidente, quando governador do meu
estado, dei especial atenção à _qu~stão do
campo, sem ferir os proprietários. de.terra.
sem trazer o alarme para o campo, sem criar
problemas para aqueles que são proprietários
e trabalham a terr.a; consegui levar. adiante
a CfüeStão" do asSentamento na· região .ruraL
Foi. realmente, para mim, um dos pontos
altos da minha atuação como gov!!mador, esse de não relegar um problema tão complexo
e tãO grave _como. no momento, ele se acha
relegado em nosso País.
Nesse instante em que assumem· os novos
governadores, e que o Senhor Presidente da
~pública e o Sr .. Ministro da Agricultura
_faZem declarações de que darão um novo espaço a essa matéria, é oportuno que venhamos à tribuna desta. Casa e que não duvidemos das intenções das nossas autoridades.
Esperemos que algo se faça a respeito deste
assunto.
·
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• me concede um aparte, nobre Senador?
O SR. WILSON MARTINS o prazer. nobre Senador.

Com todo

O Sr. J ;tahy Magalhães- Senador Wilson
Martins, _v. EX" como já disse o nosso Líder
Chagas Rodrigues, fala em nome da bancada
pelo tema que desenvolve nesse instante, de-_
monstrando a preocupação, que é a de todos
nós também, em relação a essa questão da
reforma agrária. Apenas não tenho a esperança de que venhamos a desenvolver um
programa na medida das nossas necessidades.
V. Ex• ainda _se lemjna de que o Governo,
em fevereiro deste ano, há poucos dias. bai·
xou o Decreto n" 21 e, neste d_ecreto, tornou
indisponfvel 95% dos reCursos destinados à
reforma agrária pela Lei de Djretrizes Orçamentárias. Então um Governo que baixa um
decreto, há pOucos âias, tornando indispo·
nível 95% dos recursos orçamentáriaos desti·
nados a essa política agrária- veja V. Ex•.
quais são as intenções desse. Governo-, a
ampliar o trabalho que vem sendo executado
nesse setor, porque, com isso, ele paralisou
todos aqueles programas de desapropriação
e de assentamento de famíli~s na terra; invia-
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bilizou todos. E. agora, se fala que vai recomeçar a trabalhar. V. Ex• deve, possivehnente, como ·eu, pensar que já chegou a hora,
já está atrasado, passarmos do papel p:1ra
os fatos. Uma coisã é fazer -discurso, outra
coisa é realizar, é tornar prática a idéia que
está na càbeça de quem está no Governo,
tornar prática a suge:.tão de reaHzar aquilo

de que o povo está necessitando. Não é só
falar, é preciso fazer.
O SR. WILSON MARTINS - V. Ex•, em
seu aparte, realmente coloca uma dcdaração
de intenção da autoridade maior do País, contra um decreto que totna ·indisponíveis esses
recursos para a reforma agrária. Esta contraposição realmente, mostra, que não tem intenção ou não tem possibilidade, nesse instante, o. Governo Federal, de atacar o problema da reforma agrâria como deve ser encarada. D,aí, a justeza. nobn::· colega, de manifestações como essas, das bases do País, dos
trabalhadores c, tambêm, a justeza de o_c_uparmos, nesse instante. o microfone da Casa,
juntaménte Com outros c.olegas, com o objetivo de vencermos essas barreiras c passarmos
por cima dessas dificuldades e fazermos com
que eSses decretos cedam lugar às legítimas
reivintlicações daqueles que querem que o
País não tenha a fisionomia feudal que oferece hoje', a nOssa polftica fundiária.
O Sr. Maurício Corrêâ-- Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. WILSON MARTINS- Pe"iiliito-nobre cole-ga Maurício Corrêa, cotn muitO- pra-·
zer.
O Sr. Maurício Corrêa- O núcleo central
do pronunciamento de V. Ex• cinge-se a uma
das questões mais cruciais por que passa a
Nação brasileira. Sabemos as milhares de vítimas produzidas pela inexistência de um disêf:- ·
pHnamento legal que proc.ure ·corrigir as distorções, diria até as iniqüidades, os antago~
nismos, ~nfill;l, q falta de .urna política_capaz
de conjurar a crise no campo. Nós sabemos
que. ultimamente, inclusive esse cfirna -tein
provocado um aumento da produção de delitos em decorréncia de conflitos rurais, de sorte que é urna situação que nos preocupa. No
contexto, Senador Wilson Martins, dessa disM
cussão que se vísiumbra travar a despeito do
entendimento nacional, quer me parecer que
não só a questão salarial, mas e principalmente a questão rural deve ser inserida como
um debate prioritário. Quero salíentar 'que
V. Ex• traz uma preocupação muito grande,
que se reflete nessa marcha que se realiza
hoje no Mato Grosso, e que produz o sinal
claro dos dias_ que estamos vivendo. No que
estiver ao meu alcance me esforçarei paraque, dentro da realização desse entendimento, desse_ fórum que se realizará, que se encontre um momento adequado para tratar
carinhosamente dessa questão. Ainda ontem
mesmo eu estava ouvindo e vendo o Sr. José
Altino Machado no programa ''Cara a Cara"
com Marília Gabriela - não sei se V. Ex'!
viu - a explicação dada a respeito das garimpeiros, e situando realmente a inexisténcia

de uma reforma agrária, que produza a necessidade de o homem buscar outras alternativas
de sobreviVência._ Daí, ex3tamente esse momento díffcii_que nós estamos vívendo, com
aqueles que trabalharam na roça, no campo
e não têm oportu-nidade de trabalhar no que
é seu, daí esses conflitos. De sorte que eu
quero saudá-lo, pelo oportunfssimo tema que
traz nessa tarde de hoje à discussão aqui no
Senado Federal.
O SR. WILSON ~IARTINS - Obrigado.
meu caío colega Maurício Corrêa, pelas expressões e 19elo conteúdo do aparte. Diz bem
V. Ex• quandose apóia, como um ponto de
esperança para o futuro. nas conversações
que deveremos ter nesse fórum_de ctebates,
que agora se inaugura no Congresso Nacional. Quem sabe se aqui teremos condições
de abrir um espaço sobre matéria tão relevante quanto urgente como essa da reforma
agrária.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, este é um
tema que pede reflexã-o, Pede- vontade política, pede decisão por parte do Congresso
Nacional.
Hoje, é um dos assuntos mais· importantes
da nacionalidade. Quero colocar o assunto
sob este enfoque, porque já não se trata apenas de aumentar a produção agrícola, não
se trata apenas de mudar a fisionomia do
País, de tentªr_çl_iminuü:__-_a ffijs_é_ria_rio_campo.
Trata--se,-Sr. Presidente, de salvar vidas.
Neste instante, assistimos perplexos. deso·
lado$, r_evol~ados., à onda terrível de assassi,
natos no campo.
O Sr. Áureo-Mello- Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. WILSON"MÁRTINS ~ Concedo
o aparte ao nobre Senador Aureo Mello.
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restando apenas 5% para execução das reforma agrária. sejam novamente alocadas no
sentido de qu~ elas se derramem no assentª_·_
menta de colonos que se faz imprescindível
no campo, para que o Brasil possa realmente
prosperar. Felicitações a V. Ex•. pela oportunidade do seu discurso.
O SR. WILSON MARTINS - Obrigado.
prezado colega Aureo Mello.
Sr. Presidente. encerro aqui as minhas palavras. agradecendo a atenção da Casa, dos
meus colegas, na expectativa de que novos
rumos sejam dados à política fundiária do
nosso País; que os movimentos existentes no ·
País; no sentido de apressar a reforma ã.gráría, atinjam o s-eu objetiv·o. "E- ma-rchas como
estas que se realizam, agora. em meu estado,
com o objetivo de alertar as consciéncias das
autoridades. possam enfim resultar no advento de uma legislação mais inteligente. sobretudo mais realista. Não podemos pretender
uma legislação divorciada dos nossos costUmes, dos nossos hábitos, não podemos fazer
algo que amanhã, como o Estatuto da Terra,
não leve à implantação realmente de uma
reforma. Precisamos .de uma legislação que,
votada e promulgada, seja realmente eficaz
e posta em prática, para mudar o nosso futuro
fundiârio.
Desperto, assim, esta Casa para o debate
deste tema tão importante, tão urgente_Sínto-me inteiramente Satisfeito e correspondido
pela admirável compreensão e entusiasmo
dos meus nobres pares.
Muito obrigado, Sr: Presidente.
O SR. PRESIDENTE (t-lauro Benevides)
--=-Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
Alltes de S. Ex1 assoinar à tribuna, a Pr~si~ ·
dência deseja cornunic!ar â Casa que se ~cha
em Brasília o Presidente do Senado do Peru.
que ali exerce também, cumulativamente
cotn as funções de PresideD.te. a de Vice-Presidente da RepúbliCa, Senaclor Máxii-no San
Roman Cáceres.
Durante a manhã de hoje. Sua Excelêrlcía,
acompanhado de o_utros dois senadores integrantes de uma comitiva, viSitou o Senado
Federal, sendo recebido pelos membros da
mesa e algumas Hderanças partidárias presentes.
Fica, portanto, o regi-stro da presença do
_Se_Q_ado~_peruano Máxj_nt_o SaQ Roman Cáceres e da manifestação da nossa alegria por
havermos recebido uma delegação que traz,
como grande mensagem, um entrelaçamento
ainda mais fraterno e -cordial entre os dois
povos: nós, os brasileiros, os perucinos. Fica
o registro da visita ao Brasil do Presidente
do Senado do Peru.
Tem a palavra o nobre Senador Nelson
Carneiro.

O Sr. Aure_o Mello- Nobre Senador Wilson Martins, o discurso de V. Ex', além de
clamar um problema gritante do seu estado,
ao meSmo tempo; traz ao debate- o- aSpeCto
importantíssimo da reforma agrária em nosso
País. Velho Procurador do Incra que sou,
acostumado a lidar com aqueles processos,
todos eles baseado-s no Estatuto da Terra,
não poderia deixar de trazer aqui, â guisa
de adminiculum, a minha palavra, justamente para destacar a necessidade que existe de
se fortalecerérii8SillVídades do Instituto Nacional de COJonização e Reforma Ag"rária recent_emel)t_e .mudou_ de presidente, sendo~
presidente agora oe·x=-funCíOiiáiíO JOãõ-Meiidonça - e ao mestnõ tempo formular votos
pafa que, dentro do enfoqi.Ie de V. Ex', muito
lúcido e muito inteligente, esta lei que foi
editada em pleno estágio da revolução militar
de nosso País e que não podia colocar a mesma em execução, dado o adiantado, o avançado dos seus postulados, !'.eja agora. em pleno regime democrâtico, adotada e fortaleO SR. NELSON CARNEIRO (PMDB cida. Porque tenho a impressão de que o EsRJ. Pronuncia o s~g!linte discursQ.} -_Sr_,
tatuto da Terra; feitos oS- seuS an-te{)rojetos,
Presidente. Srs. Senadores, há um velho ditana sua elaboração, com a maior tecnicidade,
do que diz que " O tempo só é ruim para
é um documento do maior valor e da maior
quem não pode esperar".
necessidade para o nosso País; e que as verNos últimos dias de janeiro, o mundo políbas, que foram sustadas, em termos de 95%,
ti~o era agitado pelas sucessivas convocações

e
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de governadores eleitos para. no Palácio do

Planalto, rrianterem entrevistas Com o Senhor
Presidente da República em busca de um entendimento nacional. Pari passu, havia ainda
uma convocação de empresários e operários.
Mas do Congresso Nacional ninguém se
lembrava, razão por que ao recepcionarmos,
nesta Casa. no dia l'' de fevereiro os _novos
senadores pronunciei estas palavris:
-

"E tudo isso ocorre no momento em
que o pacto naciona\,-_que se articula no
seio do Executivo •. parece desconhecer

o Poder Legislati_vÇ>, Qqd_e ao lado

do~

escolhidos pelas maiorias se encontram
os representantes das minorias. A soma
dessas parcelas é o Congresso. é :l Na-

ção."
Sr. Presidente, por isso ql!ero regoZijar~
me, porque pela manhã de hoje encontrei
no gabinete de V. Ex: nosso eminente colega,
hoje Ministro 'da Justiçã, Sena®r Jarbas Passarinho, que veio entregar-lhe o Plano de-Recuperação Nacional, apelidado ''projetão".
Afinal, Sr. Presidente, somos o Congresso
a soma dos parlamentares eleitos pela maioria e os que não integram os quadros vitoriosos; e são a minoria. E a s_o"ma da maioria
e da minoria forma o Congresso, que é o
espelho da Nação.
-Por isso, a minha presença nesta tribuna
é rápida, apenas para saudar a iniciativa gO·
vernamental que, afinal, veio trazer ao fóiuln
próprio, que é o Congresso Nacional, as suas
idéias e as suas sugestões. Porque aqui é que
serão votadas as leis, aqui é que serão discutidas e apreciadas emenda::; COJ1SÜtucionais,
aqui é que todo o plano se tornará o~ não
realidade.
o-tempo mostra, Sr. Presifl-ente, que· os
dias passam, mas os que têm paciência para
esperar serão um dia atendidos.
A minha intervenção·, Sr. Presidente, por
isso mesmo é breve.-Mas, já que V. Ex' na
quarta-feira vai lévã.r ão eXaine do_ Plenário
da Câmãra e do Senado, reunidos, o trabalho
elaborado cuidadosamente pela Presidência
da República, bom !'.eria que se detivesse num
ponto que parece, pois acabo de ouvir, já
que é diffciller todo aquele trabalho na publicação da Folba de S. Paulo, em letras tão
miúdas, que não há como um homem às vésperas de 81 anos possa ler_com absoluta tran~
qüilidade nem às vésperas de 60. Quando __
V. Ex~ tiver a oportunidade de ler em letra
maior esse documento, verifique- e vamos
todos verificar - se um _dos problemas mais
-graves do Brasil mereceu alguma palavra nes·
se largo, longo e imenso documento.
É o que diz respeito ao problema populacional, que hoje preocupa a todos os países
do mundo e tem cuidados especiais da própria
Organização das Nações Unidas. O problema
demográfico, que é grave no Brasil, o proble~
ma do planejamento familiar, qi.Le é um texto
da Constituição brasileira e que até hoje não
vi aflorado por nenhum homem do Governo.
Daí a razão de pedir a V. Ex• que, ao submeter ao exame de seus _co_!egas, na próxima
quarta-feira, esse rumoroso trabalho, divul-

gado em letra tão miúda, que parece formiga,
no único jornal que o publicou inte~ralmente,
V. E'S:_ d~~i_gne alguém para verificar se nas
linhas ou entrçlinha:. há uma só pãlavra sobre
esse grave problema nacional, que é o problema demográfico brasileiro, para que sobre
ele também pos..-.am a Câmara e Senado medit~u e !'.ugerir as providências que se tornarem
necessárias.
De qualquer fonna,-o tempO foi útil. Afinal
a PresidCncla da República - e não há nenhum desapreço nisso - se lembrou de que
·o CongreSso é qUe é a Nação é a ·soma do.s_
-vencedores e dos vencidos. É a unan'imidade
da Nação. Da( a minha interVenção para felicitar o Si-. Ministro da 1ustiça por ter entregue
hoje a-v. Ex'' o documento elaborado pelo
Podá Executivo.-~
----.. · -- ··
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
- --
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e cidadania sobre os a;;pectos comtitucional,
jui'~dico e regimen~al ~nvolv.idos.
E esta a decisãp dp ,Mesa,· nest~ momento._
Concedo a palavra ao nobre Senado'r Maurício Corrêa, como líder.
-

OSR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF.
Como \(der. Pronuncia o seguinte discurso.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
quero cumprimentar V. Ex• pela decisão a
respeito da questão de ordem suscitada por
mim, que me parece-adequada, a fim de possibilitar à Comissão de Constituição. Justiça
e Cidadania um exame mais percuciente e
aprofundado de uma mat0ria da mais alta
import~ncia.

Sr. Presidente. Srs. Senadores, permite-me
solicitar a palavra neste instante. porque no
início da sessão, empossou-se aqui, representando o Estado_do Maranhão, o nobre Sena·
dor Magno J?aCelar, e cu náo me encorítrava
O SR. PRESIDENTE- (Ma.uro Benevides) presente.
-A Mesa adotará as providências solidtadas
De sorre que gostari'a de ::;.audá-10-ão c_h~gãr
pelo nobre Senador Nelson C<!-rneí_ro.
a esta Casa. Sób~:e_tudo em razão da_ sua vida_
P.~!Jlica e?':P<_!rlamentar, por vários anos, viO Sr. Maurício Corrêa - Sr. Presidente.
ce·-prefeitú da cidade de São Lúís, sóplente
peço a p:ã.Iavracom.o tcder.
de Senador e agora senador da República.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
É uma figura que engrandece'rá o Seriildo,
:-Antes--de V. Ex• ocupar a tribuna como
um companheiro de partido de gr~nde ~apaci·
iíder, Cl.l me pertititiria ler uma decisão de
dade que~ sem dúvida nenhuma, dará_1,1ma
questão de _ordem _que interessa a V. Ex' e
contribuição muito grande ao nosso partido.
à Casa, obviam~rge, mas suscitada em razão
Com a ·chegada do Senador Magno Bacelar,
de uma inte-rvenção-anterior de V. -Ex•: ·'o
a Bancadâ do PDT se eleva para seis. PortanSenado Federal_ aprovou, em 12 de dezembro
to, já é um contingente agradável dentro do
de 1990, o Projeto de Lei do Distrito Federal
plenário desta Casa.
· ·
n" 54, de 1990, de autoria ·do seiladoi Ma_!J.·
rício Corrê_a, que ''cria a ÓuvidOríã~ger.aí do
Finalmente, Sr. Presidente, na ocasião em
Distrito Fe-deial, dotada de autonomia técnique usava da palavra o nobre Senado.r Wilson
ca e vinculJ!ÓJt._â_ Câmara Legis13.Üva do Dis~
Miutín_s, fal_ªndo sobre a questão da reforma
trito Federal, com a finalidade de fiscalizar
agrária, lembrei-me de uma notlcia que ã Fo~
e controlar os atas-da admiriiSúaÇao pública
lha de- S. Paulo traz hoje, salientando que
dii:eta, indireta ou fundacional do Poder Exedurante o Goye_rno do President~ Cpllor foi
cutiyo do.Qistrito Fed~ral". A redação Tina!
cometido um assassinato por mês, por envolda matéria, O.o entanto, nãO fOi submetida
vimento em conflitos, sobretudo no sul do
ao Plenário, tendo sido encerrada a sessão
Pará. Ao- contrário do que ocorreu oa méclia
legislativa, a 17 de dezembro do ano passado,
do Gqverno Sarney. quando a ocorréncia de
·
·
sem a sua-apróvãção. · ·
asSassinatos era em !:Orno de 0,64. vefíriqueEtri cumprimento ao disposto no art. 12
se, porfaritO, que a questão -aumentou,__ torda Resolução n"49, de 1990, do Senado Fedenou-se muito mais grave_.
ral, a_ matéria fOi envfad3. à Câmara· LegisPor isso, acredito que a inclusão dessa malativa do__ Distrito Federal, juntamente ·com
téria: ne~Sãs discussões que de_seOvolveremos
outr_a_s_ que estavam em tramitação na Casa,
n-o forum é da máxima importância. Daí por
em virtude do estabelecido no § 1" do art.
que me pareceu op'OrtUníssimo o-pibitui:Jcia16 do Ato das DiSposições Constitucionais - niento do nobre Senador Wilson Martins.
Transit6riá.s. ·
Eu pedi a palavra apenas para fazer este
Na _Sessão Ordinária do dia 11 do corr~nte
registro a respeito da chegada do Senador
mês~ b nobre Senador MauríCio Corrêa usou
lVIagnõ Bacelar,_ e_ fl.gradeço a deferénciã da
da-palavra par_a_man-ífestar seu entendimento
M~-sa em tef _m~ ~ado esta oportl!:_n_idad~.
no sentido de que cabe ao_ Senado, e não
Durante o discurso do Sr. Mauricio
à Câihára Legislativa- do Distrito Federal,
- .Corrêa, o Sr. Mauro Benel'idfs, Presipraticar os atas legislativos Corolários da vodente, deixa a cadeira da presidência, que
tação do projeto, opinando "não haver outra
é ocupada pelo Sr. Beni V eras, Suplente
alternativa ao Senado senão a de reiterar o
de Secretário.
pedido de devolução do projeto de lei na
tela", anteriormerite feito pelo Presidente
O SR. PRESIDENTE (Benf V eras)- ConNelson Carneiro, pafa a finalidade menciocedo a palavra ào nobre Senador Valmir
nada pelo nobre Senador.
Campelo.
A PrC:sidência~ em face -da complexidade
da matéria, resolve, com amparo no art. 101,
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB- DF.
inciso I, do Regimento Interno da CaSa, con~
Promuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presisoltar a COmissão de Constituição, Justiça
dente, Srs. Senadores, dei entrada, hoje, nes-
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ta Casa, ao projeto de lei dispondo sobre
a profissão de garçom.
Anteriormente, em 1987. havia apreseritado proposição semelhante na Câmara dos
Deputados e que, devido ao ritmo acelerado
do processo Constituinte acabou sobrestada.
A intenção é regulamentar e tornar reconhecida a profissão de garçom. Em favor da
proposição. é bom salientar que é a única
ou uma das únicas profissões cuja presença
é fundãmental nas empresas e hotcl;:lfias.
O legislador ordinário regulamentou inúmeras profissões, sendo de se ressaltar aqui
as de agrimensor, arrumador, artista, assis·
tente social, atleta de futebol, blbliotecário,
cabineiro de elevador. contabilista, empregado de carros de restaurante:; das estradas
de ferro, empregado doméstico, vendedores,
viajantes e pracistas, enfermeiro, estatístico,
massagiSta, músico, secretário, técnico de administração c tantas outras. O garçom. no
entanto, permanece como categoria profi5sional discriminada e _sofre as conseqüências
do não -reconhecimento de !-Jeus direitos.
A nosso ver, a instituição para garçom de
normas especiaís de tutela de trabalho, como
ocorre com outras atividades profissionais,
é de toda conveniência e constitui uma providência de inteira justiça, principalmente se
considerarmos que a profissão é exercida sob
condições peculiares de trabalho.
Estou convencido de que os nobres pares
desta Casa ..não negarãQ o seu apoio a essa
proposição, que tenta resgatar a dignidade
e os direitos de uma das_ mais importantes
e injustiçadas categorias profissionais em nosso País.
Eis, Sr. PreSidente, a_íntegra do projeto:

PROJETO DE T.EI DO SENADO
N'
DE !991
Dispõe sobre a profissão de garçom e
dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'' É reconhecida a profissão de garçom, cujo exercício obede_cerá ao disposto
na presente lei.
Art. 2" Considera-se garçom todo em·
pregado que, nos estabelecimentos do ramo
de hotéis, restaurantes, bares e similares
exerça as atividades de servir a respectiva
clientela, na área de alimentação e bebidas.
§ r~ o exercício da profiSsão de g"ãfçOril
está condicionado ao registro respectivo na
Delegacia Regional do Trabalho.
§ 2° Nas localidades onde não houver
Delegacia Regional do Trabalho, o registro
a que se refere o parágrafo anterior :>erá feito
em órgão da administração pública federal,
estadual ou municipal devidamente credenciado pela autoridade competente.
Art. 3~ Para obtenção do registro,o interessado deverá apresentar os seguintes documentos:
I - prova de identidade;
II -declaração do próprio punho, sob as
penas da lei, de que não é e nunca foi condenado pela prática de crime;
III- declaração do sindicato da classe de
que o interessado exerce, há mais de 2 (dois)
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ãnos, .. as àtTvldades descritas no art. 2'' desta
lei;
IV --atestado méPico comprovando que
o interessado não é portador de moléstia infecto-contagiosa;
V- prova de quitação com o serviço milítar.
Parágrafo único. O atestado médico de que
trata o item IV será revalidado, semestralmente, pelo 5erviso méqico do sindicato profissional, ou, ainda, por médico credenciado
pelo"próprío empregadõr. ,
ArL 4". AS taxas de .t>ervi.ço que vierem
a ser cobrada~. compulsoriamente, nas notas
dos clientes; não poderão ultrapassar a lO'i(
(dez por cento) do valor da respectiva nota
e dependerá de acordo escrito elaborado entre a empresa interessada e o sindicato profissional.
S "i" O valo-i- da taxa de serviço será rateado t!ntre as_empregados da_r~spectlva empresa, segundo os critérios que forem adotados
de. comum acordo entre a empresa e o ~di
cato de cla!>se.
§ .2" Sobre o montante do valor apurado
com a cobrança da.taxade.::.ervíço:
I ~_?Oc::Q_0âiJ.te porcento) serão destinados
à cobertura dos gastos da empresa com recepção, distribuição c pagamento de encargos;
I I - 2% (dois por cento) reverterão a favor_ do sindicato profissional para emprego
em obra de asslstências.ociaL
§ 3" Para verificação dã- reguhiridade na
cobrança ~ dlstr_ibu}ção dã tixa de serviço,
será instituíd<} co.mi~são paritária de, no máximo, 6 (seis) membros, compo~ta de representantes do empregador, dos empregados e do
sindicato de classe.
Art. 5° A empresa, acolhendo solicitação do sindicato profissional celebrará seguro
em grupo em favor dos ~eus respectivos empregados, correndo as desp~sas à conta da
taxa de serviço cobrada dÇls clif!nt.es. nos ter,
mos do art. 4"
Parágrafo Ú.niéo. Cabe ao sindicato profissional indicã.r a empresa segurãdora que firmará o respectivo seguro em grupo.
Art. 6" Esta lei entra em vigor da data
de sua publicação.
Art. 7" Revogam-se as disposições em
contrário.

o garçom é a única ou uma da~ únic<L'> prnfissões que temos cuja presença é fundamental
nas empresas de hotelaria.
O legislad~r ordjnário regulamentou inúmeras profiss6e~. sendo de se ressaltar aqui
as de agrimensor, arrum~Uo_r, artt~ta. assistente social. atleta de futebol, bibliotecário,
cabineiro de elevador. contabllü.ta, empregado de carros de restaurantes das estradas
de ferro, empregado doméstico, vendedores
viajante:; e pracistas, enft!nneiro, estatístico,
maSsagista, mú5ico, secretário,_ téçnico de administração e tantas outras.
·A nosso ver, a instituição para o garçom.
de ·normas espeéiáiS de tUtela de trabalho,
como ocorrem cOm as atividades acima referidas. é de toda conveniência. em face da verificação de que a profissão é de fato exercida
s_ob condições pecultares de trabalho_.
- A taxa de ~erviço, cobrada dos clientes,
é tida como remuneração do empregado. sendo recomendávt;":l.que seja agora inserida no
presente projeto_.
De outro lado, o seguro em grupo. de que
trata o art. s~ do projeto de lei, é prática
de há muito adotada no setor. Tanto isso
é verdade que, recentemente, o Sindicato dos
Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares e Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis de Brasi1ia
-Distrito Federal, celebrou, com o Sindi~
cato dos Hot~is, B.e.~.w.m:antes, Bares _e Simifai-es de Brasília, umfl Convenção coletiva de
trabalho, dispOI)dO s99re o_ assunto.
Necessário. ai:nda~ ,consignar no projeto
qUe os sindicatos dos trabalhadores da áre_a
é que terão a incumbência de indicar a empre.sa-seguradora. A medida é necessária, porquanto nenhuma outra instituição teria condições de saber qual a melhor seguradora para atender aos seus associados.
Por último. a comiSs~o paritária. de .que
-trata o§ 3°do art. 4'' da proposição em apreço,
,se justifica, uma. ~e:z ,que se_ a taxa de serviço
é.cobrada do clie:nte e,m.-9-ome .do çrppregado,
tudo recomenda caber a ~te último saber
a forma de sua cobrança e distribuição.
Por todo o exposto, encarecemos. o apoio
dos el_!linen_tes _pares para a imediat-ª_aprovação do presente projeto de lei.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

justificação

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)...:_ Com
a palavra o Senador Ronaldo Aragão.

Garçom: forma aportuguesada da palavra
francesa "garçon", indicativo de rapaz mancebo, moço, criado que serve à mesa, segun~
do o "Dicionário Euciclopédico Brasileiro",
da Editora Globo, 1971, p. 776.
É claro que o tempo manteve a palavra.
mas arribuiu ao "criado que serve à gtesa"
outras e mais importantes tarefas. O garçom
não é mais aquela pessoa que, numa residência, como empregado doméstico, servia aos
membros da faml1ia empregadora. É ele, hoje, um profissional qualificado, conhecedor
de bons hábitos e maneiras distintas, indispensável no seu ofício para tratar com urbanidade e cortesia aos que precisam do seu trabalho.
Em favor .. da proposição, saliente-se que

O SR. RONALDO ARAGÁO (PMDB RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revtsão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores, tenho, repetidas vezes, ocupado a tribuna desta Casa para abordar o problema
energético na Amazônia, especialmente no
meu Estado, Rondônia.
-0 Governo Federal tem se mostrado insensível aos nossos apelos e o nosso estado continua a conviver comesse problema, obrigando
o Governo estadual a gastar grande parcela
de seus recursos com combustível, óleo diesel, para a geração de energia termoelétrica
em 72 localidades do interior do Estado de
Rondônia.
A Hidrelétrica de Samuel. iniciada durante

'
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o Governo Geisel, com cronograma para ser
concluída em 4 anos, sofreu sucessivos corte_s

de recursos.
Quase 15 anos depois, o projeto continua
inacabado contando com apenas duas turbinas em funcionamento. das cinco inltialmente projetadas.
A União inve_s_tiu, Sr. Presidente, Srs.

Se~

nadares, até o momento, cerca de 7ÓO milhões de dólares e não concluiu a obra. Ao
contrário. em 19R9, foi paralisada por falta
de recursos tanto a obm civil como o início
da. construção da linha dt: transmissão, que
vat de- Samuel até a cidade de Ji- Paraná.
E o mais interessante, Sr. Presid~_ntc, Srs.
Senadores, é de que no Orçamento da União,

tanto para 19R9. 1990 e para este ano, para
a conclusão das obras civis estão alocados
no Orçamento 25 bilhões de cruzeiros para
o chamado "linhão".
E nós temos um decreto _que, infeli?:mcnte,
como diz o Senador E::;peridião Amin, é ''indispensável porque é um decreto que prmbe
uma lei, a Lei de Orçamento; s6 neste País
um decreto proíbe a lei, pois 95% do Orça;
menta está indisponível e, em alguns projetas, até lOOo/c.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Sen-adores, contra
essa medida, que vem sendo tomada estamos
aqui, repetidas vezes, nos debatendo durante
quatro anos, pedindo a conclusão da usina
de Samuel, que será a redenção tanto do Estado de Rondónia como do a,tado do Acre,
e o Governo Federal está insensível, continua
insensível a essa solicitação.
O Estado de Rondónia, hoje, gasta com
a compra de óleo diesel aquilo que não tem.
E a dívida junto â Petrobrás começa a se
avolumar, chegando a ser insuportável aos
cofres do estado. E. continua o Governo Fe·
dera\ sem dar um sinal de que essa obra' será
concluída. E o que é mais grave:- um país
pobre como o Brasil, onde o Govc.(no já dis·
pendeu 750 milhões de dólares numa hidroe·
létrica, insiste em nãó terminá-la. No ano
passado, havia uma necessidade Qe reçursoli
na ordem de 150 milhões de dólares para
o término da obra civil.
O Sr. Esperidião Amin -:- V.- Ex• concede-me um aparte?
O SR. RONALDO ARAGÃO- Com mui·
to prazer, nobre Senador Esperidião Amin.
O Sr. Esperidtão Amin- Senador, eu me
permito interferir no seu prbni.lndamcnto,
principalmente em função da relativa experiência administrativa que as circunstâncias
e a vida pública me acunrylji.ram, para !em·
br;u aos companheiros de Congresso, e do
Senado em particular, que seria muito útil
que nós procurássemos levantar, antes dos
trabalhos de. elaboração dq Orçamento do
ano que vem, o quanto de obras iniciadas
e não concluídas o pobre Brasil tem. Pobre
Brasil porque eu poderia alinhar não a pena_,
as do Estado de Santa Catarina, porque as
circunstâncias, eu repito, me permitem até
conhecer um pouquinho a realidade fora do
meu estado, o que eu conheço de obra que
tomou dinheiro boas parcelas desses recur-

sos, dinheiro tomado emprestado a taxas de
juros flutuates, a juros, às vezes, escorch:mtes e iticõmparrvcls caril a destinaçãO do rc.
curso. cõm prazo~;-também incompatíveis
com a matur_a_ção do projeto. quer dizer, in·
depCndellte do aspecto da adeq!J-ação das fontes dos recursos empregados. A semelhança
desse caso.._que V. Ex• nos oferece, eu poderia alinhar o seguinte: em termos de geração
de en-ergia no Sul do País, nos ú-ltimos seis
anos, a malversação do dinheiro_público che·
gou dO ponto de injctar mais de um bilhRo
e meio de clólqres em quatro projetas e, até
agora: essa--quantia de recursos _não repre·
sentou a geraç:.ío -de um_ único kilowatt, ou
seja, enterraram~se recursos em "meios" prO·
j_etos. E por serem meios. no caso, não representam nem 25% de retorno; repr<::sent:.un
um retorno zero! Seria, portanto, muito útil,
construtivo. pedagógico e correto para o Pals
se pudéssemos, tão logo se instrumentas!->e
-a Comis~ã_o -de Infra-Estrutura, a Comis_são
de Assuntos Econômicos desta Casa_, que se
obtivesse a relação d~ obras iniciadas neste
País. Otiras, muitas vezes, cuja situação reve:
lariá a qualquer gerente medíocre, a qualquer
bodegueiro que é mais barato terminá-la do
que--deixar como está. Trago essa contribuição na tentativa de enfatizar a justã indignação de V. Ex". em nome de uma comunidade
que enfrenta as dificuldades_ de viyer longe
ariam SCdíados na Capital da República e a criançad;:~ que vive longe dos pais são
desassistidas e_.. po"r isso, criada~, muitas 'VC·
:res; ao relento.--:. usando un;ta l,inguagem fi.
gurada - crescendo longe dos pais, repito,
trago a fu1o.ha_so!idariedade à justa indignação de V. Ex' O exemplo trazido por V. Ex•
poderia servir de grande lição a nossa Casa,
a nós mesmos, aos administradores c todos
nós poderíamos aprender com isso. Se tivéssem-os à mão o elenco de obras que já começamos e não ~e_rmi.namos, como ponto de partida para definir o Orçamento do País, cujo
Governo é pObre, e por ser também subdesenvolvido. o Govoerno gasta mais do que precisaria para fazer o razoável. Muito obrig:.'ldO
pela oportunidade.
O SR. RONALDO ARAGÃO_.:_ Agradeço
a V. Ex', Senador Esperidião Amin. pelo conhecimento que tem deSsa--problemática, e
aqui posso dar o meu testemunho porque,
durante dois anos, fui o relator da Comissão
do Sistema Elétrico Brasileiro: então dou o
meu testemunho a respeito dessas obras ina·
cabadas que estão consumindo dinheiro do
Orçamento, sem resultados positivos.
E um absurdo o sistema_ elétrico brasileiro;
do que temos conhecimento vai haver um
colapso e não há sensibilidade do Goverôo
em terminar essas obras que dariam um retorno e míi-lOrariam a falta de energia no Brasil.
O que estamos vendo são exemplos como
esses. Temos outros como a Serra da Mesa,
!tá, Jorge Lacerda e Jacuí que precisam ser
melhoradas. O que estamos vendo é a insensi·
bilidade do Governo que, através de um decreto, torna indisponíve195% do Orçamento;
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e é preciso que esta Ca_sa c _o Congresso se
levante contra isso.
O Sr. Esperfdião Amin- Nobre Seilador,
sem ser impertinente, V. Ex· me concede
meio minuto?
O SR. RONALDO ARAGÃO - Tem V.
Ex• o aparte.

O Sr. Esperidião Amin- É só para dizer
que teríamos que chegar não já ao orçamento
prescritivo - pois o que fazemos e o Congresso faz é o orç-amento autorizativo e_ por
isso é posslvel ao Governo remendá-lo ou.
melhor, amputá-lo com decreto- penso que
não temos a experiência para partir já para
o prescritivo. mas qué pudéSsemOs dizer que
nenhuma obra nova, cm hipótese alguma,
poderia ser iniciada, sob crime de responsabilidade, até com uma emenda constitucional, sem que aquelas que o Orçamento PIUrianual e o Anual de inve!>timcntos estabelecessem como prioritárias, a juízo do GoveTno, do Executivo e_ do Legislativo. -~e c~nse
guirmos, pelo menos, presáever isso,-não
digo o orçamento como um todo, pelo menos
prescrever que não se iniciariam obras novas
sem a conclusão daquelas que são efetivamente prioritártas, e já iniciadas e analisado
o custo benefício da sua cóndusão, iá t~rí~·
mos dado um grande, um considerável passo
para que este País, para que o povo mais
sõfrido deste País deixasse de pagar a co~ta
da incompetência. sem falar dos outros ade·
reços qlie ·geralmente acontpanham a malversação do dinheiro público.

. O SR. RONALDOARAGÃO- Agradeço.
mais uma vez, nobre Senador Espúidão
Amin.
A LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias
já estabelece que só se começa obra nova
se ela já estiver no Orçamento, e o que estamos vendo é que _o Governo, effi tOdas essas
obras que estão aí, gastou uma fortuna, e
liãO termina, e o que está ocorrendo é a dete- _
rioração dessas mesmas obras com um custo
muito ma_ior.
A situação da Hídrelétrica de Samuel. traz
efeítos devastadores para a economia rondo·
niense e impede que novas indústrias sejam
<iii ifuplantadas, agravando seriamente os
· nossos problemas sociais, porque não podem_os desenvolver um estado se não tivermos
ene"rgia e\étrica bit'ata, pois o que temeis em
Rondônia é energoia termoclétrica e cara.
Como vamos desenvolver, como vamos melliorar a condição de vida c!o nosso povo?
O Sr. Jutahy Magalhães permite um aparte?

V. Ex• me

O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço V.
Ex\ nobre Senador Jutahy Magalhães, um
batalhador desta Casa, sempre protcstã.ndo
que as nossas palavras ficam aqUi nestas quatro paredes. Mas vamos insistir, para que o
Governo, pelo menos, fique sensibilizado,
porque naquela região também existe brasi~
leito:- Ouço V._ Ex• __
. O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex', Senador
Ronaldo Aragão, já por várias e váriãs vezes
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vem falando sobre e::;~c as5unto que diz muito
de perto à economia e ao povo da sua terra
-Rondônia. V. Ex' talvez deseje que, pela
repetição, o Governo, at~ pelo cansaço, ve-

nha atendt!r àquilo que se faz necessário para
a felicidade da sua região. Mas, o Senador
Esperidião Amin tem se mostrado aqui. pelo
menos para mim e acho que para todos n_ós,
como um Senador que tem grandes idéias
e que apresenta sugestões muito práticas. E
as sugestões que S. Ex• apresentou, nos apartes a V. Ex·, são sugestões sobre as quais
deveríamos meditar um pouco, para ver se
conseguiríamos levá-las a um final e executar
aquilo que está na s-ua proposição. Veja V.
Ex~ que a Televisão Globo, que não pode
ser considerada de oposiçã.n ao Governo. pclo contrário. ela tem demonstrado. por várias
vezes, por repetidas vezes. à opinião pública
as obras que estão se deteriorando por falta
de continuidade dos recursos que estão mal
aplicados. Agora. vimos, há poucos dias. o
novo Governador do Ceará, Ciro Gomes, informar que está disposto a aceitar, a ter sobre
si a responsabílidade de terminar um projeto
de irrigação que existe naquele Estado, onde
os recursos foram mal aplicados c as máquinas, aquelas e:;pirais para irrigar a~ terra. estão
totalmente abandonadas, detl!rioradas, sofrendo a ação do tempo. Veja V. Ex• quantos
casos temos. Seria até uma curiosidade minha
saber que providências o atual Presidente to·
mau com relação àquelas denúncias que apresentou, quando candidato, de verbas mal
aplicadas, inclusive aparecendo na televisão
em cima de uma montanha de arroz, mostrando uma área em que as máquinas estavam
se deteriorando ao relento; quais foram as
, providências que Sua Excelência tomou com
relação àquelas denúncias que apresentou,
repito, ainda quando candidato e outras que
Sua Excelência levou a pra o Ministro da Justiça? O Deputado Chico Vigilante encaminhou, agora, um requerimento de informa·
ção muito interessante:_o_que o atual Ministério do Presidente Collor está fazendo a respeito das denúncias que Sua Exceléncía levantou - no seu tempo de candidato -,
stro da Justiça, da época, fizesse a devida
apuração? Agora, como Presidente, é hora
de Sua Excelência responder a essa questão.
A idéia do Deputado Chíco Vigilante foi boa,
porque o requerimento de informações tem
que ser respondido. Fizemos aqui vários discursos protestando a respeito dessa questão
e nunca tivemos qualquer tipo de resposta.
V. Ex~ tem razão quando insiste nessa questão; vamos persistir, vamos ver se algum dia
eles ouvem as nossas reclamações, pois elas
não são pessoais, são reclamações do inte·
resse da comunidade_._ E o que V. Ex~ está
solicitarido é que se- cumpra uma lei e uma
leí que foi derrogada por um decreto, ma&
como aqui se derroga lei até por portaria.
não sabemos mais aonde vamos parar com
essa questão do autoritarismo do atual Governo, principalmente da sua área. económica. Parabéns a V. Ex', continue lutando, porque temos que fazer aquilo que se diz que
as empresas têm que fazer, que é modificar

a utilização do óleo diesel pela elcrricidade.
para evitar despesas e gasto~ com combustíveis derivados do petróleo. V. Ex· vê que
o Estado, que tem a obrigação de fazer isso,
deixa que Rondônia mantenha uma iluminação através do uso do óleo diesel e não
da energia hidráulica.
O SR. RONALDO ARAGÃO - Senador
Ju_tahy Magalhães, agradeço a participaçlio
de V. Ex• neste nos..;,o pronunciamento. V.
Ex• que tem feito aqui também denúncias.
pedindo providências. sabe que esses reclamos ficam aqui a quatro paredes, dentro do
Senado._ Mas, vamos continuar. vamos dizer
à Nação as nossas necessidades, as irresponsabilidades do Governo, _as questões que o
Governo tem obrigação de dar solução. O
que estamos vendo - e é o mais grave é que a Hidrelétrica de Samuel, que é a única
no Estado, não está incluída nas prioridades
do sistema elétrico brat-ileiro. A referida hi·
drelétrica já tem duas turbina~ funcionando
e precísa de m·ais oü menos 300 milhões de
dólares, para a sua conclusão. A sua construç-J.o está-se deteriorando e o que estamos vendo todos os dias é a insensibilidade do Governo. O Governo está insensível, é como se
fosse um País rico que pudesse esbanjar, em·
hora um País rico não esbanje. A não conclusão dessa obra significa jOgar dinheiro fora
pois vai a hidrelétrica fazer a redenção do
meu Estado.
Então, Sr. Presidente. é inconcebível essa
não conclus_ão de Samuel. Não podemos admitir que um Governo seja tão insensível a
esse ponto.
O meu estado nessa _condição, está condenado a se tornar um estado de segunda classe
-se já riãO o for-, sempre- ria dependência
de outros estados e sem ter como oferecer
melhores condições de sobrevivência à sua
população.
Mais uma vez somos relegados ao segundo
plano e somos meros exportadores de matérias-primas, simplesmente porque não temos
condições de incentivar o processo de industrialização, pela falta de geração de energia
elétrica suficiente para atrair projetas empresariais e ind_ustriais de médio e grande porte.
Pune-se toda uma população e se empobrece um Estado, condenando-o a conviver
com o atraso económico.
Não sei, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
como justifiCar essa atitude do Governo Federal. mantendo-se indíferente ao sofrimento
do nosso povo e persistindo numa política
desumana c discriminatória que certamente
riscará do mapa o Estado de Rondônia.
Espero que o Governo reaera1 aenna uma
política energética para o meu- estado, conclua a hidrelétrica de Samuel e nos permita,
pelo menos, aspirar a um futuro menos sombrio para as gerações vindouras.
Por isso, Sr. Presidente, insisto reclamando, chamando a atenção, para a região Aniazônica, paia a qual não existe- plano algum,
nem económico, nem social. A região Ama:zdnica serve unicamente como garantia dos
negócios feitos pelo Governo Federal. Não
é possível continuar nesse isolamento!
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O Sr. Irapuan Costa Jünior- Permite V.
EX' um aparte?

O SR. ROI'\ALDO ARAGÃO.~ Quço o
nobre SeriadorTra:puari Costa Júniór.0 Sr. Irapuan Costa Júnior- Considero
muito oportuno o pronunciamento de V. Ex',
nesta Casa, porque o problema que V. Ex'
levanta aqui, hoje, referente à Usina de Sa:.
muel, também se repete para a Usina de Cachoeira Dourada, no Estado de Goiás e, de
certa forma, se espalha por tOdo território
nacional. O setor de energia elétrica, que foi
um setor invejável no Brasil pela sua organização algumas décadas atrás- há duas décadas, digamos assim -hoje se encontra em
estado caótico, e os que mais sofrem com
essa situação, são justamente as empresas estaduais e em conseqüência o desenvolvimento dos estados. Nós temos a Usina de Cachoeira Dourada, com a sua quarta etapa praticamente concluída, mas as obras estão paralisadas justamerite porque faltam recursos,
e. a empresa estadual não consegue obtê-los,
quer -o-- fundo perdido, quer atr~v_és de um
financiamento. O setor de energia elétrica
- como e_u disse, muito organizado há 20
anos- começou a se deteriorar quando faltou a verdade tarifária. As empresas federais
foram as primeiras a calotear o Governo Federal, não pagando as suas contas, principalmente os seus financiamentos externos_. E as
empresas estaduais se viram na contingência
de não conseguir sequer saldar o fornecimento que lhe faziam as einpresas federais. E
hoje a situação é caótica, que aí está. Eu
me solidarizo com V. Ex~ nesse seu prOnunciamento, e entendo ser necessário tomar-se
medidas Ui-geiltes, para que essas obriis pos~
sam ser terminadas, principalmente porque
são obras em cujos investimentos estãO ã. ín_correr juros e correçã:o monetária, os quais
só poderão ser amortizados com a colocação
das má_quinas, com o funcionamento das_usinaS--e com- ã venda de energra-elétriC~l.
essa energia elétrica não for produzida, nós
vamos ter problemas muito sérios no fornecimento, principalmente em estadoS como o
de V. E~ e como o nosso. Muito obrigado.

-s_e

O SR. RONALDO ARAGÃO- Agradeço
a V. Er-, nobre Senador Irapuan Costa Júnior, e sou testeniunha da luta da Deputada
Lúcia Vânia, em alocar recursos para a conclusão da Hidrelétrica de Cachoeira Doura~
da. E, esses recursos, mesmo alocados, colocados no orçamento, não são liberados. Faw
Jou-se que havia uma defasagem da tarifa,
o que era verdade, fez-se 0- tarifaço; e agora?
Por que não se libera o recurso?
O Sr. Jutahy Magalhães- Permite V.
um aparte?

Ex~

O SR. RONALDO ARAGÃO- Ouço mais
vez, e é sempre bom ouvir V. Ex•, nobre
Senador Jutahy Magalhães, com sua expeM
riência.
O Sr. Jutahy Magalhães- O nobre Seriador Irapuan Costa Júqior tem toda razão,
quando levanta essa queStão da tarifa, da ver·
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dade tarifária. Há muitos anos, estamos deteriorando o seta r elétrico por falta de coragem
para exercitar essa verdade tarifária. E, além
disso, tem que se somar também o fato de

termos, durante um certo período, trazido
recursos de empréstimos externos não para
atender às necessidades do setor, mas para
atender necessidades de caixa do País, fazendo com que o sistema elétrico venha pagando,
até hoje, juros sobre essa dívida que não trouxe benefício algum para o setor como um
todo. Por isso, veja V. Ex~ que, de certa feita,
examinando a questão de Fumas, e conversando a respeito de um pedido de empréstimo
para Fumas, discutindo a matéria, tive co-

nhecimento, por parte de informações que
recebi da área, de que, em números redondos, eles precisavam de três bilhões de dólares para investimentos, pagavam de juros três
bilhões de dólares, e só tinham receita de
3 bilhões de dólares. Portanto, receita de
50% nas suas necessidades para continuar a
ampliar o setor na área de Fumas. Assim
não há quem chegue a uma boa solução, Nós,
do Congresso, devería.mos estar preparados,
isso sim, para exercitarmos a· no·ssa função,
que é a do acompanhamento, e fiscalização
da aplicação orçamentária,_ Ainda não estamos prontos para isso, .mas temos que nos
preparar para fazer essa fiscalização. Assim
conseguiremos evitar muitos desses males
que hoje estamos denunciando aqui.
O SR. RONALDO ARAGÁO - Senador
J utahy Magalhães, agradeço, mais uma vez,
a participação de V. Ex~, que é cOnhecedor
da problemática da energia elétrica no Brasil
como também o Nordeste.
O Nordeste poderá vir, segundo levantamentos, a sofrer também um blecaute, porque os governos não se preocuparam em injetar .recursos no setor elétrico brasileiro.
Sr. Presidente, vejo que V. Ex• já está me
alertando para o tempo. Antes de tt:rminar
gostaria de fazer um registro dizendo que está
quase elucidado o crime ocorrido- com o Senador Olavo Pires. A arma já foi apreeildida,
o exame de balística, confii"ritado; o assassino
preso. Falta, me parece, o mais difícil: o mandante. Segundo as informações que tenho recebido, esta semana a Justiça do Estado de
Rondônia irá apresentar o mandante do crime e os assassinos. N<io foi um s6 assassino.
Já há dois presos. Segundo o próprio Secretário de Segurança esses assassinos foram
contratados em Goiás, Agora, procura-se o
outro assassino. Não posso revelar porque
não tenho informaÇões seguras. entretanto
já se sabe quem foi o mandante desse hedion·
do ·crime ocorrido no Estado de Rondónia
que tirou a vida do Senador Olavo Pires.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Sr.
Presidente, como Líder, peÇo a palavra para
uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Con·
cedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·

SO- (PSDB -~P. Como Líder. para uma
breve comunicação. Sem revisão do orador.)
-Sr. Pres"ideilte, Srs. Seoadores, não queria
deixar passar a oportunidade. embora não
seja hoje o dia nem o momento adequado,
para fazer uma referência ao chamado Projetão cujo título é Projeto de Recon.<;trução Nacional e que foi apresentado pelo GoVeino.
Acredito que não só o Senado como tam·
bém a Câmara deverão~ nos próximos dias,
reagir a esse .doçumento ..Gostaria de dizer
algumas breves palavras a respeito, posto que
nesse fim de semana tive o tempo suficiente
para lê-lo. É uma peça enorme e quando da
sua publicação nos jornais saiu em letras tão
pequenas que, segundo o Senador Nelson
Carneiro, com mais de 80 anos. não dava
para ler. Eu disse a S. Ex•que mesmo aqueles
que se estão aproximando dos sessenta tam·
pouco p-odiam ler aquela letrinha. Mas rece·
bi, graças ao Senac:Ior Marco Maciel, um
exemplar que permitiu uma leitUra menos sofrida.
--Quero regiStrar uma primeira reãção, não
s6 a isso, como a entrevista dada pelo Presidente da República a alguns jornais e notadamente ao O Estado de S. Paulo. Diz Sua Exce·
lência na entrevista "qui:: deu ao jornal O Estado de S. Paulo, datada do dia 15 de março,
que mantém o ponto de vista favorável ao
parlamentarismo. Ipsis litteris, afirma que:

"O pré:<;idencialismo aniquila os parti·
dos. Concordo expressamente com a
emenda para -a antecipação do plebi!:icito
- fiãra 92. Nãó podemos promover a reforma constitucional, prevista para 93, sem
que essa opção tenha sido feita pelo pov.o~ Além disso, em 93, a sucessão estará
nas ruas e os candidatos nos palanques.
O corileço da campanha pode atropelar
a revisão da Constituição.''
Acredito que esse anúncio do Senhor Presidente da República merece uma consideraça.o, inclusive no foro desse Congresso, relativa ao entendimento nacional. Digo isso porque meu Partido é sabidamente parlamentarista, e Sua Excelência está propondo aqui,
se entendi bem, a antecipação dO plebiscito
e faz a postulação do parlamentarismo. O
primeiro item que nosso Partido tem que melhorar e cobrar de Sua Excelência é o desen·
volvimento mais específico dessa matéria.
Não quero apenas referir-me à questão política, quero referir-me ao projeto. mas não
se trata propriamente de um projeto; são.
sugestões., às vezes diretrizes e, às vezes, a
especificação de leis, ou já aprovadas ou que
estão_s_e_ndo encam_inhadas que abrem cfetivamente um debate com o País.
Não acredito que um partido possa recusar-s_e-a entrar neSSé debate pois isso não significa aceitar os termos das matérias aqui propostas.
Diria a V. Ex~s. nobres Senadores, que a
linha essencial é a de que o desenvolvimento
social do Brasil depende de umii modificação
profunda na estrutura da economia e na estrutura da repartição da renda, e que, por
detrás disso, está um forte esforço do aumen-
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to da produtividade e da capacitação tecnológica. Ess_e ponto, pelo menos, parece-me à
primeira vista -ele vem reiterado em todo
texto - que coincide com postulações do
PSD B e mais especificamente com a do nosso
candidato à Presidência da República em seu
programa, em sua proposta de Governo.
O Sr. Marco Maciel - Permite-ffie V. Ex;
um aparte?
O SR. FERNA!IiDO HENRIQUE CARDOSO- Ouço V. Ex' com prazer.
O Sr. Marco Maciel - Gostaria de, em
rápidas palavras, saudar V. Ex•, c_uja manifestação é no sentido de abertura para esse grande entendimento nacional a que o Presidente
Fernando Collor de Me \lo fez expressa menção ao encaminhar ?_consideração da Câmara
dos Deputados e à do Senado Federal, no
_dia 15 de fevereiro, na mensagem sobre o
estado da União. Nela, Sua Excelência, de
forma muito precisa e clara, fala da necessidade de um entendimento nacional que passa, a meu Ver, como um primeiro entendimento político. Fico inuitosattsfeiro em ouvir
as palavras favoráveis de V. Ex• a esse entendimento e, mais do que iss~, por admitir discussão dessas questões, objetos de recente
manifestação do Presidente da República, na
sua última reunião ministerial, relativa à necessidade de iniciarmos esse entendimento
nacional através da di.scussão de alguns _:Pontos que Sua Excelência reputou os mais significativos. É o que a imprensa está denominando Projetão que, na realidade, é uma proposta de reconstrução nacional que busca
criar condições para um diálogo profícuo e
duradouro com vistas a fazer com que o Executivo e Legislativo possam enfrentar e resolver as grandes questões que desafiam o País.
O ano de 1990 se caracterizou como o ano
da busca da estabilidade económica. paTa o
Governo Collor, e d;ll uma série de medidas
votadas para combater, para jugular a Inflação; a inflação posta razoavelmente sob controle, infelizmente ainda não eliminada, já
que saímos dos patamares de 85% e recuamos
para taxas que esperamos não ultrapassem
10%. Com a lni1aÇãO-posta razoavelmente
sob controle, podemos agora pensar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, na retomada do
processo de crescimento; mas, para fazer com
qtie- o País volte a crescer, precisamos antes
perguntar que tipo de crescimento desejamos, que sociedade-queremos construir. É
a 1sso que o Senhor Presidente da República
se referiu no seu Projeto de Reconstrução
Nacional que lançou na reunião ministerial
realizada no dia 14 de março último. Essa
proposta do Presidente, de alguma forma,
dá seqüência àquilo que Sua Excelênci:.t afirmou ao encaminhar a sua mensagem ao Congresso Nacional no dia 15 de f!!vereiro, quando defendia um amplo entendimento nacional, que são essas questões que suscitou e
às quais se refere o S~nador Fernando Henrique Cardoso, que a meu ver somente serão
resolvidas se sobre elas houver um amplo entendimento político. Eu já não falo em pacto
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social, Senador Fernando Henrique Cardoso,

porque em que pese reconhecer seja idéia
generosa, positiva, ela é inviável no País. Mas
pelo menos que haja um entendimento polí-

tico, ou seja, que seja possível harmonizar
as diferentes preocupações do Poder Executivo com as diferentes tendências que se manifestam no Congresso Nacional, através dos

partidos políticos aqui representados. Daí
por que, nobre Senador Fernando Henrique
Cardoso, rejubilo-me em poder participar
desta sessão e ouvir a manifestação- de V.
EX", e saudar esse como um- fato muito positivo na direção e objetivo que todos nós buscamos atingir, de fazer com que o País retome
o seu processo de crescimento e, muito mais
do que isso, que esse processo de crescimento
seja sinónimo de transformações sociais que
venham a dar a todos nós brasileiros a certeza
de que construímos não apenas uma nação
democrática, desenvolvida mas, sobretudo
justa.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Agradeço a V. Ex• o aparte Sr. Senador.
Prosseguindo na linha do que estava expondo, quero dizer que a minha primeira impressão da leitura desse conjunto de sugestões e de propostas de diretrizes é de que
em algumas áreas o Governo tem ponws de
vista já amadurecidos. Infelizmente, as ~reus
onde esse ponto de vista é menos claro, de
onde transparece com menos nitidez aquilo
que poderia ser uma mensagem de reconstrução nacional, é nas áreas sociais.
O que existe sobre a educação, nesse trabalho, por exemplo, são referências muito genéricas sobre algumas metas, nem quantificadas. Sei que exiMe outro do_cumento no MLnistério da Educação, e algumas referências,
eu diria, de cunho ideológico. Por exemplo,
sobre a necessidade de haver formas diferenciais de financiamento do ensino superior.
Não se chega a propor a não gratuidade, menciona-se. Penso que isso é um equívoco. não
que aqueles mais ricos não devam contribuír
de forma mais direta para a educação, espe·
-eialmente a educação superior; mas há mecanismos para isso. Primeiro, corrigindo o ensino básico e o secundário. porque o bloqueío
nesses níveis impedem que os mais pobres
cheguem à univerSidade.
Segundo. fazendo com que aqueles que
têm recursos e que estão na universidade pa·
guem por mecanismos indiretos, via Imposto
de Renda. Que pais paguem, mas seja mantido o sistema básico da gratuidade do ensino.
E o terceiro, sugestão que já ouvi em alguma parte. até enviada pelo próprio Governo,
de que aqueles que passam pela universidade
gratuita e que têm condições de sobrevivéncia
sem entrar no mercado de trabalho que dêem
um ano de seus serviços à comUnidade.
Há muitas formas de resolver essa questão
que não a polémica matrícula paga - até
porque a universidade não se sustenta por
via de matrícula, nem aqui nem em nenhum
lugar do mundo, como sabe muito bem o
Líder Marco Maciel, que foi Miní~tro da Educação.

Mas em outras área<; cruciai-s, por exemplo,
na questão agrária - e hoje mesmo o Sena·
dor Wilson Martins levantou propostas, eu
não tive o Prazer de ouvir todo o discurso
de S. Ex•, S. Ex'' levantou propostas, fez um
conjunto de sugestões e críticas a respeito
dB quesqo agrária- parece_- me que a maté·
ria está pouco elaborada no projeto e ainda
tem-se a ílu~ão de imaginar que os assentamentos se@o incentivados_ especialmente ali
onde o Estado não é necessário.
Esse é um ponto crucial; não que eu discorde da necessíçlade de ~e repensar o Estado,
não que eu discorde da necessidade de uma
reforma eieliva do Estado e de Uma modifi·
cação nos seus propósitos. Entretanto, recentemente li um trabalho do professor Galbraith, conhecido economista na~cido no Canadá, mas norte-americano, publicado na
New York Review or Books, creio que traduzido num jornal brasileiro, em que Galbraith
faz uma análise que me parece pertinente
para o Brasil.
Diz ele a resPeito do leste-europeu: cu-ida~
do, não pensem agora que o mercado ao qual
hoje todos prestam essas homenagens é o
mercado do século XIX; o mercado foi domado, nos pafses de capitalismo maduro, por
uma série de ações sociais que permitiram
contrabalançar as injustiças que por si só as
forças do mercado podem ocasionar. Por que
cito ísso? Porque ao lado da defesa do enxugamento do Estado e da crença de que a
iniciativa priVada iria _participar _ativamente
da reconstrução nacional não se pode manter
uma idéia de que por isso não é mais necessária uma ação estatal, e especialmente nas
áreas da pobreza. E a área do campo é precisamente uma área da pobreza, é uma área
em que precisa haver uma ação _e:statal concertada, uma ação que permita um desenvolvimento efetivo.
Dói mais ainda a questão da Previdência
no Bras-il. Ao vir para cá, hoje. de São Paulo,
li no Jornal da Tarde, algumas sugestões de
um alto funcionário da Previdência Social e,
ao lado da~ sugestões, h<1via uma tabela sobre
distribuição dos bçndícios. Creio que há cinqüenta e tantos benefícios pagos pela Previdência, que ele propõe sejam reduzidos. Parece-me até muito correta essa redução, mas
dói ver o montante desse benefício, que é
ridículo; não obstante, a toda hora falamos
no furo da Previdência.
Se queremos dar ao Brasil uma cara de
pafs moderno, não basta dizer que não temos
recurs-os e que por isso vai-se desatender a
população. Temos que buscar modos de obter recursos para atender a população. E não
creio que o caminho mais correto seja simplesmente dizer que vai acabar a aposentadoria por tempo de serviço. Talvez, mas para
que categoria de pessoa? Como fazer com
o trabalhador do campo? Terá o mesmo tratamento que o trabalhador da cidade?
A esperança de vida no Brasil aumentou,
a média hoje se aproxima dos 65 anos, mas
isso é média urbana, então, não podemos
aceitar que pura e simplesmente s_e adaptem
ao Brasil mecanismos vi_g_entes em países mais

Terça-feira 19 979

desevolvidos. que têm outros re_cursos da pró·
pria sociedade que permite a sobrevivência.
Ao ler o conjunto de sug_estões, há uma
falta de e_quiHbrio entre as sugestões na área
social e as sugestões na àrea económica. Pessoalmente, a mim nie- parece mais fácil aceitar
algumas propostas na área econômica do que
o tipn de desenvolvimento social aqui sugerido.
O Sr. Marco Maciel- Senador Fernando
Henrique Cardoso, V. Ex" me permite uma
breve interrupção?
O SR. FERNANDO HEr\RIQUE CARDOSO- Ouço com prazer o nobre colega.
O Sr. Marco Maciel Eu gostaria de
dizer a V. Ex·! que aquno que o Presidente
da República subniete à consideração do Pals
e. de modo _especial. do Congresso Nacional
é uma proposta. não a proposta. Evidentemente trata-se de um documento aberto, disposto. conseqüentemente. a que seja anali·
sado, discutido, revisto, modificado, o que
vejo como algo multo significatiVo, muito
bom para uma sociedade democrática-; o in·
correto seria, a meu ver. que foSse-um todo
fechado. hermético e, conseqüentemente,
impermeável a alterações, mudanças e sugestões. Quero. portanto, dizer a V. Ex· que,
de alguma forma, o documento permite que
se exercite a discussão e, a partir daf, possamos chegar a soluçõ_es.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·
Foi com esse espírito que tomei o
SO documento e por isso faço essas primeiras
reflexões; não como se fosse uma proposta
cerrada, por_que seria um ..pacnte" e_eu seria
contra de início, mas como não vem com esse
propósito vem como uma- sugestão, a meu
ver, devemos tomar o documento, analisá-lo
e fazer contrapropostas. introduzindo as nossas próprias.
No caso do PSDB, por exemplo. insistimos
sempre muito, e não somos os únicos a fazêlo, na necessidade de serem ampliadm os mcçanismos de descentralização e de_ particip<l·
ção. No caso especifico da merenda escolar,
aqui existe uma referência à sua progressiva
descentralização. Eu diria que ela pode ser
quase imediata.
A experiência do Governo Franco Mootoro, de São Paulo. mostra as vantagens de
uma descentralização. Além disso, a meu ver.
quanto à questão da democratização das decis6es, há projetas, como por exemplo o do
Senador Mário CoVas, sobre a questão da
Previdência e agora sei que o Senador Almir
Gabriel, não o li ainda, também tem sugestões, no sentido de ampliar~se o mecanismo
de participação dos trabalhadores na gestão
dos fundos previdenciários.
Há muitas matérias a serem enriquecidas.
Eu voltarei ao tema que merece muito mais
análise do que essas meras palavras introdutórias.
Gostaria de dizer na linha do que disse
o Senador Marco Maciel se efetivamente se
trata de sugestões_ e de uma abertura ao País,
à sociedade, ao Congresso-. que a primeira
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função daquelt!~ que representam o Governo
no Congresso é tomár os projetas que estão
em curso e que incidem sobre temas aqui
propostos, verifícando até que ponto cs.'ies
projetas podem ou não servir de balizamento
para esta reconstrução nacional.
A todo instante deparo com matérias que
já foram aprovadas por nós, c vou me referir
apenas àquelas de minha iniciativa. A ques·
tão relativa ao imposto sobre grandes fortunas, que juntamente com o Senador Roberto
Campos - os que não ::;abem !)_emprc pasmam, mas o projeto é meu e do Senador
Roberto Campos -aprovamos um projeto
de regulamentação dessa matéria.
O Sr. Marco Maciel - Senador Fernando
Henrique Cardoso, desculpe mais uma interrupção. Mas eu gostaria de lembrar que, essa
proposta teve uma ampla aprovação no Sena·
do Federal.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·
SO - Foi unânime.

O Sr. Marco Maciel - Exatamente! Foi
incluída em regime de urgência, com assina·
tura dos líderes de partidos vinculado~ ao Governo, o que mostra de alguma forma que
este debate está em pleno desenvolvimento.
com resultados palpáveis, tangíveis e concretos.

chegar-se. no nível do Congresso, a alguma
coisa diferente do que simplesmente o dizer
"amém"' ou o dizer "não". Devemos tentar
sair realmente desse marasmo quanto à definição das linha~ fundamentais do crescimento
económico do BrasiL
O Sr. Marco Maciel- Senador Fernando
Henrique Cardoso, se V. Ex• permite, farei
um brevíssimo aparte.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Ouço o aparte de V. Ex•
O Sr. Marco Maciel - Repare bem, de
alguma forma o Governo já demonstrou essa
preocupação. não apenas com o encaminhamento desse projeto, hoje entregue formalmente ao Presidente do Senado Federal e
do Congresso Nacional, mas também ao db·
cutír e votar aquelas duas medidas provisórias
_polemicíssimas, e que foram transformadas
em projetas de conversão e sancionadas praticame-nte sem vetos por parte do Presidr.mte
da República. Repare bt!m V. Ex·' a Medida
Provisória ,n~ 295, que era justamente a mais
polêmica, essa não recebeu voto algum, o
que, de alguma forma, demonstra à saciedade
a disposição do Governo em discutir, dialogar
e chegar à melhor solução que interessa à
sociedade e não apenas ao Governo.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO·
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO· SO- Espero que V. Ex• ,_ao pronunciar essas
SO --Mas eu faria !.lm apelo para que as
palavras, esteja simplesmente expressando
também o ponto de vista do Presidente da
liderança~ da Câmara c n_ão quero que seja
República, e nesse sentido abrindo efetivaapenas este projeto. considerem o enorme
mente uma discussão nacional sobre essas
esforço legislativo já havido. Vou-me referir
matérias. o-· ponto mais polêmico não está,
a mais dois ou três projetas. A participação
entretanto, no projeto; diz respeito à questão
dos trabalhadores nos lucros é projetas de
de como vamos retomar o crescimento e de
V. Ex• me_u, do Senador Edison Lobão, com
substitutivo do Senador Dirceu Carneiro, já- que maneira se compagina isso com o coo·
trole da inflação.
aprovado em quase todas as comissões faltanUma coisa me parece certa. Sr. Presidente,
do apenas uma comissão na Câmara. E não
Srs. S~nadores: o_Br!lsil não suporta níveis
teria cabimento que o Governo ftzesse um
outro projeto, mas que emendasse os proje- de controle do seu proCesso produtivo com
vistas a controlar o processo inflacionário que
tas em curso, dando uma demonstração de
que há efetivamcnte um espírito de colabo· eleve fl taxa de desemprego e de_miséria como
a que estamos assistindo.
ração. Que se discuta, que se_ debata o projeto
Não sei qual soerá o mecaniSiTIO a ser desenem tramitação. A mesma coisa vale para o
projeto sobre as questões das concessões Oo volvid~. _e ele não está descrito no Projetão,
serviço público, aprovado por nós, aqui. Há
mas certamente, se quiSermos ter um entenum projeto do Senador Teotónio Vilela Fi· dimento com o povo, algum sinal efetivo de
emprego e possibilidade de um caminho ecolho, outro de minha autoria estamos fundindo
nômico paia -as famiÍias brasneiras, é este o
os dois sobre economia de ener_gia. Apenas
para citar aqueles projetas que são direta- passo iniciar para qUe possamos sair da desmente de minha iniciativa. Mas tenho certeza. crença-permanente em que estamos.
de que de iniciativa da Câmara e do Senado
Sei que não se pode pedir milagres no mo·
Dá dezenas de projetas que vão na direção menta de estabilização, mas também sei que
de construir-se realmente_um novo r·aís.
não podemo:. esperar muito tempo para que
ocorra essa estabilização. Viu-se que os esforAo fazer este pronunciamento, reservo-me
o direito de fazer uma análise detalhada mais ços feitos nesses últimos anos, décadas, foram
adiante; quero dizer que recebo o Projetão baldado_s pela estabilização absoluta de buscomo sugestão que deva ser levada a sério, car-se uma inflaçãO zero.
porque pedimos o tempo todo que o Governo
Recordo-me quando exerci a primeira fun_dissesse o que ele quer para o Brasil; quando ção na univcrsid!.!d_e_, Foi na l)SP, onde fui
o Governo diz, entendo ser nossa obrigação professor-assistente de História Económica.
comentarmos, discutirmos.
E entã~ eu_ não sabia-hoje ainda sei pouco.
Se estivermos cm desacordo, como certa· mas sabíã:-riiuito menos sobre Economia lnmente estaremos- Já antecipei alguns pon- -téfliaciclnal - a professora titular chama-se
tos-, em vários pontos, devemos apresentar Alice Canabrava, uma grande historiadora
com franqueza qual é o nosso desacordo para brasileira, que por perversidade quase, eu
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tinha vinte anos, incumbiu-me de dar um curso de História Económica da Europa, que
fui obrigado a estudar para ter bom desempenho. Li o livro do hbtoriador americano
Earl Hamilton que descreve a inflação no
séc. XVII. E a inflação no séc. XVll durou
cem anos o que não obstou fosse chamado,
como o é até hoje, de "Ü Século de Ouro",
por causa do enorme desenvolvimento na Eu·
rapa no Séc. XVII. a inflação foi conseqüência das grandes descobr.:rtas, especialmente
das minas de prata, de Potosi e da utilização
delas, e outras minas muito importantes. Du·
rante 100 anos houve a inflação. Não estou
pregando a inflação- ainda bem que o Sena·
dor Roberto Campos é deputado hoje, se
não ele teria vindo de_scu gabin~e para me
contraditar. Não estou defendendo a infla·
ção, mas o digo que não podemos ter como
obsessão o nível zero de inflação. Nossa obsessão tem que _ser outra, o nível de plenc
emprego e outra mais, a capacidade do País
de criar esperança para suas populações mais
pobres.
O Sr. Mansueto de Lavor Ex· um aparte?

Permite V.

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Concedo-o com o maior prazer se a
Mesa condescende.r.
_O Sr. Mansueto de Lavor - Queria me
congratular com V. Ex' pelo importante pro-nunciamento que faz na tarde de hoje. Se
realmente o Presidente __da República. o Po·
der Executivo quer fazer ampla negociaçáo
com a sociedade civll e com o Congresso.
não temos porque recusar. Temos que_examinar detalhadamente a proposta. Geralmente.
as publicações sucintas da imprensa trazem
os pontos fundamentais. Da maneira como
apareceu, antes de chegar çste texto. __r;:!i?-ia
num aparte ao Senador Cid Sabóia de Carvalho. que avaliava o "pacotão" baseado nos
~xtos publicados resumidamente na imprensa; talvez pela pressa de antecipar assuntos
atinentes a essa proposta, dizia que não vale
-a pena, que se ê_ assim, não vale a pena considerar. é melhor não perdermos tempo com
isso, é melhor cuidarmos só desse foro de
entendimento que já foi aberto aqui no Senado e darmos prosseguimento àquele entendi·
menta que começou, conforme citou o Sena·
dor Marco Madel, nos trabalhos de discussão
e votação das Medid"as Provisórias n··~ 294 e
295. Agora estou conhecendo o texto, ~e bem
que ainda não todo, mas, paginando, verifiCO
que há realmente propostas consistentes. Estas falhas que V. Ex• aponta precisam realmente ser sanadas. Precisamos ver a questão
social é a soluçãQ para os gravíssimos problemas da economia. Cito apenas dois, do ponto
de vista social e económico.
Essa política salarial que ainda est::í provisória, pela Medida n" 295. precisa tornar-se
mais duradoura, e isso os economista:'. vão
considerar inflacionário, um· reajUste salarial.
a partir da data-base_~ de um modo diferente
do que está aí. E outro fatQ de _que se esquecem é que a partir de setembro deste ano
o Governo se comprometeu cm devolver os
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recursos que e5tão C!Jngelado::; -

~ão trinta
tra. para que o empresariado assuma suas
bilhõe::. de dólares. E verdade que a devolu- ' responsabilidades. Não penso assim! Não
ção não será de uma vez, mas os percentuais
penso que num País como o Brasil a reativaindicam que o Governo teria que lnjetar na
ção da economia possa repousar apenas no
economia no mínimo 2,5__bilhücs de dâlo:nes
setor privado. Seria um equívoco. O mercado
mensais.
moderno exige um -planejamento indicativo
Ora. J1á uma queiXá tiiúitO-grandc de que
e ações de Governo, exige investimento:.. de
explodiu a base monetária. E, como fka o
Governo em áre_as novas e em áreas que te·
retorno desses recurso~ congelados? Como
nham ~I? efeito em cadeia para reativar a
fica a Ccorionita? Então, se o Governo nfio
econom1a.
trata desse assunto numa proposta de entenA Ministra fez uma referência mais em terdimento sugere estar jogando embaixo do tamos: estavci falando em São Paulo aos emprepete um problema grav(ssimo, que é preciso
sários. chamando-o~ ã responsabilidade; e
seja discutido. Não vamos nem de longe ndcertamente no Congresso teremos mecanis·
mitir que o Governo não cumpra a sua palamos para que o orçamento venha a ser efetivra, o seu compromisso perante a Nação Je
vamente não só votado, como fiscalizado por
d_e_\l_olver o dinheiro retido; mas, por ()utro
nós; teremos mecanismos para definirmos
lado, serão criados sérios problemas no que
também uma política de indução da nova etatange ao estouro inflacionário. São questões
pa de desenvolvimento ecoáômico. Cr_eio que
fundamentais. Creio que V. Ex·' voltará com
o diagnóstico aqui apresentado a respeito Ja
o dedobramento deste_ pronunciamenro pelo
urgência de o Brasil se modernizar e se rearti·
qual o parabenizo - creiO qUe <:"ste tenha
cular na economia internacional é correto,
sido o prefácio - c teremos muito a ganhar
mas é preciso que ~companhemos essa correcom esse debate aqui.
ção de diagnóstico em termos de ação; entre
o diagnóstko e a reaFdade há sempre um
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOabiSmo. cre-io que há á Chamamento feito
SO - Sou eu quem agracede a V. Ex; Não
por nós. cuja iniciativa foi ~~mpre dos polltiquero deixar dt: regbtrar o fato mencionado
cos, em termos de uma neceSsiâade de enten·
por V. Ex• de que dentro de breves meses
dimento; a correspondência desse chamateremos a devolução das contas, dos haveres
mento. Havida agora com a reação do Goverbloqueados. Seguramente será necessária
no, obriga~ rios a continuar mais e mais a exiuma reflexão mais ampla do Governo e do
gir, a propor, a discutir. E ~í sim, com a
País.
participaÇão mais ampla da sociedade, cheO Governo conseguiu, efetívamente. rt!dugar-se-á ã efetiVa reconstrução na-cional. E
zir a sua despe5a. Os dados que revi recente·
eu torço por ela.
mente mostravam que houve- uma contração
da despesa pública a um nivel bastante elevaO Sr. Jutahy Magalhães ~sr. Presidente,
do. apesar do aumento das despesas dos estapeço a palavra pela ordem.
dos. Imagino que agora, com as novas medl, das tomadas, os estados também vão contro·
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Conlar os seus nlveis de gastos. A questão não
cedo a palavra ao nobre Senador.
é apenas controlar o nível de gastos, mas saO SR. JUTAHYMAGALHÃES (PSDBber em que área se vai reativar a economia.
BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)
Quem sabe se encontra algum mecanismo a
-Sr. Presi9_ente, sei que no Senado há uma
partir mesmo desse começo de liberação desdivisão hierárquica; os cardeais, os bi5pos,
ses haveres, algum mecanimo engenhoso que
os cônegos, e como sou um mero sacristào,
permita que isso não se desfaça ou que se
coroinha, pediria a V. Ex§ tomasse as provitransforme numa nova bolha -só que a bodências necessárias para distribuir aos gabilha vai ser agora global- de consumo, mas
que se transforme realmente num mecanimos netes e aos Srs. Senadores uma cópia do chamado Projetão que chegou hoje. oficialmcn·
de atividades produtivas.
te, às mãos da Presidl!ncia desta Casa. Até
Há menção - e conversei com empresários
o momento, Sr. Presidente, só pude tentar
paulistas e de outros eMados também, mas
principalmente paulistas- a respeito do pro- ler o texto do projeto. na íntegra, naquelas
letras miúdas da Folha de S. Paulo, já referigrama de capacitação tecnológica feito pelo
das aqui, e como não consegui, reservei-me
Governo. A reação não foi negativa. Há es·
apenas a leitura de alguns comentários, alforças enviados para essa matéria. Há esforços relativamente inovadores nessa matéria guns editoriais e algumas críticas tambt!m.
Gostaria de ler o projeto na (ntegra, pois
e o fato de fazer a crítica que fiz às insufiteria muito interesse em verificar os recursos
ciências do programa no projeto da área sopensados pelo Governo, para que o projeto
cial não me desobriga de reconhecer que houfosse exeqüível nas suas idéias genéricas. Isso
ve um esforço também de rearticulação da
estou buscando também, porque foi uma das
base produtiva.
crlticas que ouvi, e li nos jornais.
Daqui para frente, não concordaria plenaPor isso, Sr. Presidente, peço a V. Ex• tome
mente com a Ministra Zélía Cardoso de Me·
as devidas providências para, o mais urgente·
llo. quando disse, ontem, no Programa Crímente possível, distribuir aos Srs. Senadores
tica e Autocrítica, da Rede Bandeirantes, o
uma _cópia do projeto e a faça cht:gar aos
seguinte: "Daqui por diante depende dos emnossos gabinetes.
presários", como se o Estado não tivesse mais

responsabilidades, porque agora já estão
criadas toda!; as condições, no dizer da Minis·

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA·
DORES:

Terça-fefra 19 -981

- Aluizio Bezerra- Aureo Mello- Cou·
tinha Jorge - Darcy Ribeiro- Dirceu Carneiro- Magno Bacelar- Epit~ício Cafeteira
- Fernando Henrique Cardo~o - lrapuan
Costa Júnior -João Calmon- José Fogaça
- José Powlo Biso! - Lavoisier Mai<i Maurício Com%- Moisés Abrão - Nabo r
Júnior- Nelson Carneiro- Ronan Tito..
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Sobre a mesa. projetas que serão lidos pelo
Sr. 1" Secretário.

São lidos os seguintes:
PROJETO DE LEI DO SENADO N· 29, DE
I99I
Lei de Reclamações sobre Serviços Pú-

blicos

O Congresso Nacional, tendo em vista o
que dispõe o art. 37, § 3", da Constituição
Federal, decreta:
CAPÍTULO I
Disposições Preliminares
Art. l' Esta lei disciplina a forma, o processo e as medidas administrativa~ cabíveis
nos casos de .reclamações relativas à prestação de serviços públicos, nos termos do que
dispõe o art. 37, § 3", da Constituição Federal.
Parágrafo único. As normas definidas
por esta lei aplicam-se às entidade~ prestadoras de serviços públicos vinculadas ao poder público federal, inclusive às que o façam
por força de concessão. pennissão ou autorização.

CAPÍTULO II
Definições de Termos e Expres.'iões
Art. 2" Para efeito desta lei, são consi·
derados:
I - Constituição Federal: _o designativo
abreviado da Constituição da República Federativa do Brasil;
II- consumidor ou usuário de serviços públicos: qualquer pessoa física ou jurídica que
se utilize de serviços públicos nos termos aqui
caracterizados, na condiç-do de destinatário
final;
III- corregedor administrativo: agente
do pode-r público federal. escolhido através
de procedimento especial para, no âmbito
de cada estado ou do Distrito Federal, receber reclamações individualizadas sobre pres·
tadores de serviços públicos; encaminhar pedidos de informações a seu respeito; promover, com independência, a investígação das
reclamações; obter, quando possível, soluções administrativas para os reclamantes; e
acionar, quando apropriado, a prestação jurisdicional;
IV -prestador de serviços públicos: entidade da administração pública - centralizada ou descentralizada -ou privada- detentora de concessão, permissão ou autori·
zação -que preste serviços públicos de responsabilidade do poder púhlico federal e a(ie
num só ajuste a atividade de prestador de
serviços e o emprego de máquinas, equipamentos, estruturas ou sistemas, para sati~
fazer uma necessidade;
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V- reclamação: qualquer denúncia, quei-

xa ou protesto, de _acordo com a seguinte
conceituação:
a) denúncia: indicação de infringência ou
de inobservância aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade e publicidade, a
que devem obedecer o_s órgãos prestaúores

de serviços públícos nos termos do que

e~ta·

belece o art,_37 da Constituição Federal;
b) queixa: ato pelo qual o cidadiio expressa
sua convicção de ter sido vítima de inade-

quado tratamento, de Jecbão injusta ou discriminatória por parte Ue órgãos ou agentes
públicos, ou de ação ou _omissão que desrespeite seus direítos de usuário;
c) protesto: ato pelo qual o cidadão expressa o seu descontentamento com o nível
de qualidade. de qunntidade_,_d_e pontualidade._ de regularidade, ou de preço com que
um determinado serviço público lhe é prestado;
VI -serviços públ(cos: aquclc-5 cuja prestação incumbe ao~ órgãos da administração
direta. indireta ou fundacional da União. di·
retamente ou sob o regime de concessão. permissão ou autorização, h empresas privada~.
públicas,_ de economia mista ou associações,
especialmente aqueles definidos no::. arts. 21.
VIII, X. XI. XI!. XIII, XIV. XVI, XIX. XX.
XXI!. XXIII. XXIV e XXV; 23; e 175 do
Constituição Federal.
CAPÍTULO III
Reclamações sobre
Serviços Pú~Úcos
SEÇÃO I
Das Reclamações

nomeado pelo Presidente da República por
proposta do Senado Federal.
Art. 5" O corregedor administrativo de
cada estado será escolhido pelo Senado Federal dentre os indicados em lista tríplice organizada pela seç<io estadUal da Ordem dos Advogados do Brasil, com a participação do Mi·
nistêrío Público e do órgão estadual de defesa
do consumidor.
§ l'' Pode_(ão ser i!)d_iç_ados para o cargo
membros do Ministériq _Público, aQvogados
de reputaçcio ilibada com mais de dez anos
de prática forense e servidores públicos feder_ais que contem com mais de_ vinte e cioso
anos de serviç"o e possuam formação jurldica
ou ein adritloist'r;Jção, idoneidade e comprovada competência.
§ 2" Não Poderá ser indicado para o cargo aquele_quc tenha sido destituido de similar
cargo, demitido de cargo público a bem do
serv!ço_público ou que responda a processo
criminal.
§ 3" Sen1-de- quatro anOs o· maridato do
c-orrcgedor.ad~j_nhtrativo, facultad,a a suarecondução pOr até dois petfodos.
§ 4" O processo de indicação. escolha e
nomcaçilo s-erá desencadeado no primeiro t rimestre de cada lcgislaiura, ressalvado o caso
de vacânCia, ql!_ando o processo terá lugar
dentro de_s_e_sseo_Ú_ dias da abertur-a" da vàga.
__§ 5" O Corregedor administrativo estará
sujeito às_ vedaçõeS estabelecida~ pelo art.
128, § 5", II, _da Conslituiçâ9 F~.:"deral. especialmente aquela indicada na parte inicial dél
alínea "e".
§ 6" O cargo de corregedor administrativo terá remuneração equivalente à de Audi·
tor do Senado FederaL

Art. 3" Qualquer pessoa é parte legítima
. para, diretamente ou por meio de procurador
SEÇÃO llJ
habilitado. encaminhar reclamação relativa
Das ~tribuiçõe~ e Prerrogativas
à prestação de serviços públicos por órg;jo~
Art. 6" Incluem-se entre as atribuições
federais dos Poderes Executivo, Legislativo
do corrcgedoradministrativo. entre outras
e Judiciário ou por entitl.adcs detentora!> de
que-áld determrnar: _
concessá.o, permissão ou _autorização outorI -proteger o- Cidadão contra ações ou
gada pelo poder público federal.
omissões lesivas a seus interesses. quando
§ l" A reclamação, por escrito. ser:.í en·
atribuidas a· titulai Õu responsável por órgão
dereçada ao corregedor tldm(nistrativo com
prestador de serviços p1íhlicos;
jurisdição sobre os prestadorc~ ,..-lt:: serviços
II- receber e apurar denúncia, queixa ou
federais se_diados no estado. o qual tcrü pmzo
de dez dias para fazer com que a queixa.· protesto de cidadão que se considere prejudic_ado por ato abusivo da administração ou
denúncia ou protesto chegue à autoridade
vítima -de -inju!>tiças ou de erros admini!>tracompetente para adotar as providl2nd<~s cortivos;
retivas cabíveis e para pre:.tar informações
fi I - investigar reclamações relativas à
em caráter oficial.
prestação dos s6rviços públicos, orientar a
§ 2o A reclamação deverá ser formalizasUa r~gularização e a compen~3Çã0 ao cidada no prazo de até três meses da ocorrência
dão lesado por erro, falha técnica, impontuado fato que a fundamenta.
lidade. abuso, negligência ou omís_s_ão do
§ 3" A reclamaÇ,ão poderá ser encamiprestador de ::>erviços;
nhada por intermédio de parlamentar. caso
IV- recomendarcorreções, ajUstamentos
em que a solução scr-lhe-tí comunicada, para
ou outras providências para o aprimoramento
que este a faça chegar ao n.::clamantc.
de serviçOs-públicos;
§ 4'' Será reduzida a termo c assinada pc·
V- zelar pela celeridade e racionalização
lo reclamante a reclama_ção efctuada oraldos procedimentos administrativos de intemente ao corregedor administrativo.
resse dos usuários;
SEÇÃO I!
VI- impor as sanções administrativas
Dos Corregedores Administrati,·os
previstas nesta lei.
Art. 4" Cada estado _terá um eorregedo r
Art. 7'' No desempenho de suas atribui~
administrativo, com jurh;dição sobre os prcs- ções, o corregedor administrativo não recebe
ordens de quaisquer autorid::~des, sendo sua
_tadores de serviços públicos nele situados,
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atuação regulada pdas leb, ressalvado no que
se refere à observância das normas administrativas conexas à operacionalização do que
dispõem-os arts. 26 a 28 desta lei.
§ l" Os titulares de órgaos públicos e os
funcionários- que lhes são subordinados dispensarão ao corregedor administrãtivo o
apoio necessário a_o desempenho de suas atribuições. forriéCendo com pre~tcza as infOrmações que solicitar.
§ 2" Nénhum arquivo, processo, documento ou informação que tenha conexão com
denúncia,_ a queixa ou protesto, poderá ser
sónegad9 às investigações do corregedOr administrativo, res-salvados os casos de segurança nacional.
SEÇÃO IV
Da Destituição do Corregedor
Administrativo
Art. 8" Será de_stituído do cargo. por deliberação do Senado Federal, mediante provOc_aÇão de qualquer cidadão, assegurada
oportunidade de defesa, o corregedor administrativo que:
·
l-infringir qualquer das proibições esta·
beleddas pelo art. 128, § 5°, II, da Consti·
tuição Federal;
II -abusar das prerrogativas do cargo;
- UI- negligenciar o cumprimento de suas
atribuições; IV- sofrer condenação criminal em sentença transitada cm julgado.
Parágrafo único. Comprovada a ocorrên·
cia de qualquer das causas apontadas neste
artigo, será a proposta de destituição encaminhada ao Presidente da República. que a efetivará.
SEÇÁO V
Da Forma de Atuação
Art. 9'' A ação do corregedor a.dministrativo será iniciada na esfera "administrativa,
cõm ·recurSo ao Poder J udíciário para a responsabilização de agentes públicos ou assemelhados envolvidos em irregularidades na
prestação de serviços públicos, nos casos de
Í::,1.lta de cooperação, obstrução ou evidência
de crime.
§ l' O corregedor administrativo decidirá, como preliminar, sobre a oportunidade
de agir~ podendo determinar o arquivamento
de qualquer reclamação que considere impertinente ou irrelevante, disto dando ciência
ao interessado.
§ 2\' É vedado ao corregedor administrativO atuar sobre questão que se encontr~ sub
judice ou contestar os fundamentos de deci-são judicial.
- -§ 3" Quando não for possível obter a solução para a reclamação dentro de trinta dias,
ao final des_te_ prazo o corregedor administrativo notificará o reclamante do andamento
de s_eu pleito.
Art. 10. A apuração das reclamações será executada por meio de questionamento
ou de sindicância, em rito sumário, a qual
será instruída de laudos té-cnicos e informada
por i~speções in loco, sempre que o corregedor administrativo o julgar necessário.
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§ 1' Dc::,de que definidos procedimento~
blicos o ónus da prova sempre que a reclamae diretrizes_:lpropriadas para tanto, poderá
ção seja formulada pm pessoa físka.
o corregedor udministrativo delegar a cxccu·
Art. 16. Nenhuma punição será aplicada
ção de sindicância a órgãos público~ fcden:ds,
ao reClamante, salvo se cOmprovado ser a
a órgãos estaduai:- de_ dcksa dos consumireclamaç_ão eivada_de má-fé ou possuir ela
dores ou a conselhos de proteçüo de u~uârios
caráter intencionalmente difamatório.
constituídos nos termo!. de!.ta lei.
Art. 17. .é. proibido cobrar do reclaman§ 2" O corregedor administrativo poderá
te qualquer _taxa. emolumento ou contrihuirequisitar, sempre qUe entender conveniente,
ção para que este fofiú-ãiize reclamação relaapoio técnico de órgãos da administração Ji·
tiva à prestação de serviços públicos.
reta e indircta dos governos federal. estadual
SEÇÃO VIII
e municipal para a adequada invcstígaçãu de
Dos Conselhos de Proteção
queixa, denúncia ou prote~to.
aos Usuários
An. 11. Antes de instaurar Sindicància.
Art. 18. A fim de f~cilitar a defe:.a dos
o corre-gedor adminb.trativo notificará a auto·
direitos dos usuários. toda empresa púhlic<l
ridadc imediatamente superior ao órgão rc·
ou de economia mista, autarquia, fun<.lação.
clamado, da queixa, denúncia ou proteMo do
concessionária ou permissionária de serviços
cidadão, eferuará os questionamentos que
públicos que possua mais de 100.000 usuájulgar ncces!>ürio e dará prazo de trinta dias
para que esta im;c~figUe a pcrtinência.Jo piei· - rios, organizará·. no prazo de um <Jno de vigência desta lei. o respectivo Com.ellw Je
to, responda ã!i que~tüc~ c informe qunis proProteção do~ Usuários.
vidências pretende adotar.
§ 1" Cada Conselho :.erá composto de seArt. 12. A slndicãncia ~erá in~tuurada
te membros, sendo quàtro deles indicados
sempre que o corregedor aúministrivó-: -pelos usuários dos serviços, um indicado pelo
1-nüo receber. dentro do prazo estabe·
prestador de serviços e um indicado pelo órtecido, a comunicação do que o órgão j.á fez,
gão estadual de defesa do consumidor ou,
ou pretende f:tzcr, para ~a na r a irregulari·
na falta deste. pelo Ministério Público Fe~
dadc;
deral.
II- não e-stiver satisfeito com a rcspm.ta
§ 2" Ú':> membros de Conselho de Proteoferecida ao ~eu questionamento ou com as
ção do~ Usuários serão escolhidos de acordo
providências adoradas:
com a sistemática definida em regulamento
III- não tiver. dentro de prazo razoável.
à presente Lei. que incluirá, ohrigatoriamcn·
confirmação de que a autoridade responsável
te. a definição de crit~rios objctivo:. para a
tomou de fato a~ provid~ncia:. a que se comescolha, a indicação de procedimentos próprometeu com vistas a utender o reclamante;
prios para impugnação c a ampla divulgação
IV -suspeitar que o ürgão prestador de
do processo de escolha, em tempo hábil para
serviços ou seus agentes podcnio exercer
que todos interesS<.J.dos se habilitem.
pressões sobre o reclamante.
§ 3" Será de dois anos o mandato de
Art. 13. Cabe â autoridade admini":>tra·
membro de Conselho de Proteçiio dos Usuá· tiva à qual se subordine o órgão ou ngente
rios. facultadas até duas reconduções e vedareclamado. uma vez comprovada a irregula·
da a participação concomitante em mais de
ridade, determinar providt!ncías no sentido
um destes Conselhos.
de saná-la, de reparar o dano ao reclamante,
§ 4,,-- O COn"S-eTho ~e reunirá pelo menos
de evitar a sua repetiçcio e de punir di~cipli·
uma vez cm cada semana, durante onze menarmente os responsáveis.
ses por ano, devendo informar ao corregedor
SEÇÃO VI
administrutivo, dentro de trinta dias da forDos Relatôrios Anuais
malização, toda reclamação de usuário que
não tenha podido solucionar.
Art. 14. O corregedor administrativo
§ 5" Coni.b retribuição pelos encargos no
apresentará relatório anual de suas atividades
Conselho de Proteção dos Usuários, os memao Senado Federal.
bros que não faltarem a nenhuma de suas
§ 1-' O relatório circunstanciará as ativireuniões receberão, do pre!.tador de serviços
dades desempenhada":>, os casos, os implicapúblicos juntO ao qual atuem, uma gratifi·
dos, os re;;ultado~ obtiJos e a-s pendências.
cação mensal_de valor equivalente a dez por
§ 2'' E inadmissível, nos relatórios, o uso
cento da remuneração do respectivo Diretor
de expressões descorteses. de _abusos de linAdministrativo.
guagem e de rderênclas insultuosas a autori§ 6''_ No caso de conglomerados ou de sis·
dades ou a instituiçõe~.
temas çl_e empresas, o Conselho será estrutu§ 3'' O relatório será publicado, em seu
rado em cada uma das subsidiárias que seja
inteiro teor. no Diário do Congresso Nacional.
caractcrizável como prestadora de serviços
públicos.SEÇÃOVII
Dos Direitos dos Usuários
§ 7" O Conselho terá direito a um repre·
sentante no Conselho Fiscal ou órgão de suArt. 15. Constitui direito bá~ico dm
pervisão -da empresa, quando existente.
usuários o de adequada e eficaz prcstaçclo

dos serviços públicos cm geral. bem comv
o de reclamar quanJo isso deixar de ocorrer.
Parágrafo único. Como forma ~e assegu·
rar aos cidadãos a defesa_ facilitada dos seus
direito~. caberá ao prestador de serviços pú-

SEÇÁ.D IX
Dos Di_reitos do Reclamado
. -t\.rt. 19. É assegurado ao órgão ou agente re~-~-~_mad_9, através de d~vido processo, o
direito de resposta.
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Art. 20. Tal direito será exercido por
meio de arrazoado que se restringirá ao objeto da reclamação e que conterá sinopse circunstandadora dos principais argumentos.
tendo esta extensão não excedente a cinco
vezes o documento formalizado r da reclama·
çào.
Parágrafo único. Se o corregedor aJmi·
nistrativo entender conveniente para o melhor esclarecimento dos fatos, poderá convocar as partes c especialista!. para depor em
audiência pública.

CAPÍTULO IV
Das Sanções Administrativas
Art. 21. Aplica-m-se aos serviços públicos e complementam esta Lei as normas definidas pelas Leis de Defe:-.a do Consumidor
com relação a:
1- direitos h~bi:;o~ do consumidor;
II- proteção ao consumidor e_ reparação
do:. danos;
III- r~sponsahilídadt!:. do fornecedor Je
serviços;
IV- prática:-, comerciais abusivas;
V- cláusulas contratuais abusivas.
Art. 22. As infraçôes ou ifregultirtaades
na prestação de serviços públicos. apuradas
por intermédio de sindicância, sujeitam o órgão ou agente responsável. além da reparação do dano. às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo da:. de natureza penal
definidas cm normas específicas:
1- multa;
II- punição disciplinar;
III- interdição. total ou parcial, do e~ta
belecimento;
IV- revogação de concessão ou permissão;
V- inte-rvenção administratíva.
§ I·' A multa, graduada de acordo com
a gravidade da irifração e a capacidade de
pagamento do infrator, será aplicuda Pelo
corregedor administrativo atraVé:. de proce-'
dimento administrativo que leve em conta
as normas estabelecidas pelo Ministério da
Fazenda para o seu recolhimento. observada
a seguinte escala:
a) infração culposa: de 2 a 10 vezes o valor
do prejuízo;
b) infração Jolosa: de 10 a 50 vezes o valor
do prejuízo;
c) Reincidéncia de 5 a 10 vezes o valor
d'!. multa antes aplicada ao infrator.
§ 2'.' A punição disciplinar, graduada de
acordo com a gravidade da infração, será aplicada através de procedimento administrativo, nos termos do que disponha a lei e os
regulamentos a que se ache submetido o
agente público, servidor ou empregado.
§ 3" A interdição implicará a interrupção
do.faturamento até que a irregularidade seja
corrigida c se'á aplicada quando forem cons·
tatados vícios de qualidade e quantidade, periculosidade ou inadequação do serviço, de
t<ll gravidade que justifiquem a adoção d.t
medida.
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§ 4~ A revogação da concessão ou permissão poderá ser aplicada quando o órgão
ou empresa reincidir na prática- de infrações
ou irregularidades que representem graves
riscos para os usuário::; e qua já tenham moti·
vado sua interdição.
§ s~ A intervenção administrativa sei-á
aplicada sempre que as circunstâncias de fato
desaconselharem as demais formas de sanção
administraciva como modo de resolver a situação.
§ 6" As sanções previstas neste artigo poderão ser aplicadas cumulativamente.
Art. 23. A punição disciplinar será proposta pelo corregedor administrativo à autoridade competente para formalizar· a sua imposição, a qual, no prazo de dez dias, informará as providências adotadas, sob pena de
crime de responsabilidade.
Art. 24. Quando o corregedor administrativo concluir pela evidência de crime, remeterá o feito ao Ministério Público com jurisdição sobre a matéria, a fim de que seja
promovida a responsabilidade penal do infrator.
Art. 25. A criação de obstáculos às investigações ou o uso de pressões indevidas
por agentes ou prestadores de serviços púbHcos será entendida como obstrução à Justiça
e sujeitará os envolvidos às penas cominadas
pelo art. 330 do Código Penal.
CAPÍTULO_V
Disposições Complementares

ros, assegurado o direito de regresso contra
os respdrfS'á'VeiS nos cas_os de dolo ou culpa.
Art ... 31. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art: 32. Revogam-se as disposições em
contrário.
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gãos da administração pública - morosidade, inadequação, omissões, atrãsos, interrupÇões etc. -ou por empresas concessionárias.
ou perrníssíoriái'las de tais serviços. Como assinala Celso Barroso Leite:

"À me..dióª-_ .que o Estado se distancia
dos indivíduOS e sua virtual. o"fllpreset'fça
Justificação
o.fazinevitavelmente difuso e impessoal,
Consçiente da <:~Pressiva magnitude do Estornando insatisfatórios os mecanismos
tado brasileiro como prestador de serviços
normais de manutenção do equihbrio enpúblicos, bem como da diversidade e amplitre as partes e o todo, entre as unidades
tude de poderes que este enfeixa em suas
e o conjunto em que a bem dizer se anu·
mãos, o legislador constitú.donãl teve o cui.Iam, avulta a necessidade de proteção
dado de_ins_erir no texto da Lei Maior a norma
dos direitos individuais, dia a dia inais
.que ass_égUra àS: pessoas o direito de apresujeitos aos riscos da desproporção entre
sentar reclamaçõe_s_ relatiVas à prestação de
a pessoa humana e o organismo' social.
serviços públicos. São cuidados como este
corporificado no poder público."
que engrandecem o trabalho dos constituintes,. tantas vezes injustificadamente atacados
Assim, se permitirmos que a sociedade
por meio de julzos apressados de árbitros
prossiga desritu(da de uma estrutura apromíopes. qu_e na_ busca de utopias deixam de
priada para o encaminhamento de queixas.
considerar~ quanto avançamos no lançamendenúnciaS e profesros·. ·ela poderá ser levada,
to da::>---bases para a construção de uma sacieem certos mo_niêntos. ã situação de ser ofendade mais moderna, justa e demQ.Crática.
aida de modo inescapável, pelO "ExecutivO,
C_om efeito, o ade_quado disciplinamento
pelo Legislativo, pelo Judiciário, ou pela ação
das relações entre os órgãos do Estado e os conjugada destes, sem ter a quem apelar. Tal
cidadão_s c_onstitui um dos problemas básicos
situação constituí algo inaceitável numa persde toda sociedade moderna. O caráter propectiva democrática, visto que no âmbito des.blemático de tais relações decorre de sua
ta o poder do Estado não deve ser entendido
complexidade, visto que, se por um lado cabe
como ilimitado ou absgluto, mas sim coino
ao Estado cuidar do interesse geral - misto
condicionado pelOs seus próprios fim•.
é a defe~a dos interesses da sociedade e. dos
de conflitantes interesses .dos diversificados
seuS membros.
grupos que compõem a Nação - , por outro
Foi com bm;e em tais percepções que prolhe cabe velar para que os direitos individuais
sejam respe~tados em toda sua extensão.lsso,
qtrfl,mos articular a estrutura de atendimento
Art. 26. O Senado Fcileral~ com bas'é no
àS: reclamações relativas à prestãção de servique estabelece o art. 52, XIII, da Consti- como é sa:tiídõ-, tem-se ConStitUído, com basÇó's públicos a que se refere o art. 37, § 3'',
-tante freqüência, em fonte de conflitos entre
tuição Federal, disporá sobre o apoio à imda Constituição Federal. Ademais, adotamos
tais contra partes, tendendo a solução deste
plantação _e operacionalização das Corre_gecomo premissa a·de que ao iriSài'r t:il aisp·opara a linha de menor resistência, ou seja,
darias Administrativas.
sitivo o legislador constitucional estava muito
Art. 27. Os créditos necessários àl.nsta- Q_SatrifíciO-dos interesses dos indivíduos, em
mais preocUpado com a expedita correção
lação e funcionamento das Corregedorias
geral menos equipados para fazer valer os
seus direitOS:.
de inadequações na ação dos órgãos públicos
AdminiStrativas em todos os estados da Fededo que Cõm questões de iesponsãbilização
ração serão incluídos na lei orçamentária
Foi em razão desta situ-ação pec~!iãr que
penal, para o que já existem outros procedianual, em ati vidade específica do Senado Fe- as sociedades mais anl.aduredqas passaram,
desde há vários anos, a desenvolver mecàmentos. É desse pressuposto que decorre a
deral, de modo a viabilizar sua plena {lperacionalização a partir do segundo trimestre de
nismOs compe-nsatórios 'de proteção aos ddarestrita atenção que conferimos ao tratamen·
1991.
dãos. O mais notável deles_, o ombudsman
to penal das irregUlaridades.
Como elemento básico de atendimentos
Parágrafo único. A execu_ção descc;_ntra- -instrumento de defesa dos indivíduos conlizada de tais créditos orçamentários obcde- __ tra a cpressão das estruturas burocráticas e
aos reclamantes, estamos propondo - em
ampliação a-o sistema garantiãs legais -·-a
cerá aos padrões e normas adotadas pelo Tri-- contra a força impessoal do Governo do S_écubunal de Contas da União para suas unidades lo XX- tem, çom efeito, propiciadO signifii-nstituição do corl-egedor administrátivo,
equivalente em muitos a:.pectos ao ombudscativos benefícios aos cidadãos e às instituidescentralizadas.
ções da sociedªd.~que o ado taram. Oriunda
mã.n (Sué~ia). ao ouvidor-geral (Portugal).
Art. 28, Cada co_n:~gedor administrativo
ao defensor do povo (Espanha) e ao mediacontará com uma estrutura de apoio operada
da Suécia-; ·onde já conta com mais de 180
dor (França). A sua função básica, em nosso
por servidores concursados, observada a pro~ anos, esta ins_titiJição foi acolhida por mais
caso, é a de aprimorar o relacionamento entre
porcionalidade de um servidor para cada mi- de 60 naçõe_s Qo__bemisférfo ocidental no deaqueles que prestam serviços eni nome do
lhão de habitantes do estado respectivo, se- correr dos últimos 4ú anos, evidência'ineqüípoder público e os respectivos usuários, assegundo dados do último censo, a partir de
vaca de sua importância e utilidade. Por ouum quadro inicial de três servidores.
tro_lado, a expressiva média de reclamações
gurando que estes- últimos sejam tratados
com cortesia, eqüidade e justiça; tenham resArt. 29. As reclamações coletivas e as formalizadas - cerca de 4.000 por ano na
peitados os seus direitos e sejam protegidos
ações orientadas para a defesa de interesses . maioria de tais países - constitui inquestiode abusos. Compete-lhe, portanto, a defesa
individuais homogêneos ligados à prestação
nável comprovaç8.o da confiança que lhe é
dos cidadãos e usuários em geral contra o_
de serviços públicos serão reguladas pelo Có- depositada pelos cidadãos.
arbítrio de órgãos públicos- cuja ênfase na
l.I~a ,Q~:;razões básicas do aparecimento
digo de Defesa do Consumidor.
Art. 30. Nos termos em que dispõe a e popularização deste tipo de iflstituiçáo é, - l-aeiOnalidade objetiva sufoca, com freqüência, o exercício, pelos indivlduos, dos seus
Constituição Federal em seu art. 37, § 6'', evidentemente, a crescente participação do
rriâis elementares direitos -; a elimínação
as pessoas jurídicas de direito público e as Estado c_::oinõ _sup-ridor dos bens- e serviços
de formalidades desnecessárías; e, a<:esSoriade direito privado pre..'>tadoras de serviços pú- demandados pela sociedade, o que acaba por
mente, o acionam_ento do Judiciário para o
blicos_ responderão pelos danos que seus gerar amplo potencial de reclamações dos ciexercício da função jurisdtcional.
agentes, nessa qualidade, causru:em a tercei- dadãos acerca dos serviços prestados por ór-

-que

Março de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

A nossa opção pelo designativo "corregedor administrativo" não derívou que qualquer xenofobia inconseqüente, mas sim de
reflexão sobre o título que melhor expn·ssasse os papéis a serem desempenhados por
tal agente. Descartamos o "defensor público", por entender tal tftulo cabível a diversas
atribuições públicas (especialmente no Ministério Público); o "ddensor do povo", por
associá-lo ao que incumbe aos parlamentares;
o "ouvidor-geral", por não corresponder o
título ao papel a ser desempenhado (nãO apenas ouvir, mas agir na correção das falhas);
e o ombudsman, por não possuir tal vocábulo
sifginificado próprio cm nossa língua.
Ao atribuir a tal agente a condição de instância independente, autónoma e legitimada
pelo Legislativo, tivemos em vista a sua efetividade. Pareceu-nos que apenas sob tal condição ele reuniria os requisitos para atuar de
modo produtivo, criando, inclusive, procedi·
mentos que compensem a fragilidade do cidadão ante a quase onipotência do Estado moderno e seus agentes. Além disso, apoiado
nos demais mecanismos legais, semelhante
condição o capacita para atuar, sistematicamente, na difusão e_consolidação do princípio
de que os órgãos públicos devem servir aos
cidadãos como um dever básico e mí.o como
uma atividade marginal.
Quanto à_ exigência de não militância político-partidária, já requerida por preceito constitucional aos membros do Ministério Públi·
co, possui, neste caso, particular relevância.
Com efeito, o corregedor administrativo não
deve estar subordinado a interesses poHticos,
nem mesmo àqueles da mais alta política nacional, visto ser o seu papel o de defender
os interesses individuais, exatamente, quan·
do em conflito com os de instituições que,
direta ou índlretamt.ute, se acham subordinadas ao Governo, permeado este, naturalmente, de injunções partidárias.
Porém a autonomi<\ e a ísenção políticopartidária constituem apeitas dois dos requisitos indispensáveis ao ad~quado exercício do
cargo. Pelo menos três outras qualidades são
básicas ao corregedor adminístrativo: com-petência, experiência e integridade moral.
Além disso ele deve ser capaz de analisar
os fatos sob a perspectiva das outras pessoas
- evitando o fenômeno da incomensurali·
dade a que se refere Thomas Kuhn - , visto
que sua ação deve ser guiada não por suas
convicções e visões de mundo, mas pelo resw
peito àquelas dos demais cida. lãos. Tais condicionantes nos levaram a cria1 'lffi conjunto
de requisitos _e restrições para escolha do
corregedor administrativo, indu.oras a que
os candidatos reúnam, além ... qualidades
morais, formação apropriada e suficiente
tempo de probação pública.
A nossa interpretação da norma constitucional induziu a que atribuíssemos ao corre·
gedor administrativo uma ação de natureza
eminentemente corretívã. Atuando por meio
da articulação díreta com a autorídade imediatamente superior ao serviço objeto dare·
clamação, o seu papel básico é o de tentar
uma solução administrativa- rápida, desbu-

rocratizada e isenta de custos para o reclamante- para o feito, bem como o de contribuir por meio de tal atividade, para o aprimoramento da adminbtração pública. Nesse
contexto a adoção de medidas de maior rigor
deve assumir caráter excepcional, se justificando apenas diante da evidência de má-fé
ou de recusade_cooperação, comportamento
que, segundo a experiência de outros países,
tende a oçorrer apenas raramente.
Assim, constitui decorrência natural o nos·
so entendimento de que o corregedor administrativo de"ve ter como direitos intrinsecamente associados às suas -atribuições os de
investigar, de inspecionar, de questionar, de
criticar e de recomendar mudanças nos procedimentos, sem contudo poder anular ou modificar decisões dos órgãos prestadores de
serviços. Pareceu-nos mais apropriado definir que para tanto deva ela recorrer ao Judiciário, via- órgão apropriado do Ministério
Público, sempre que sentir necessária tal providência, Ademais, o estudo dos resultados
da atm~:ção de tais agentes em outros sistemas, nos convenceram de que na maioria dos
pafses que adotaram similar instituiç-ão, a ausência do poder legal para compelir não tem
afetado a eficiência da atuaçào, dado que com
o passar do tempo. os agentes públicos tendem a_ se conscientizar que a sua existência
protege os órgãos e funcionários de alegações
falsas, injustas ou maliciosas.
Quanto~ faculdade de inspecíonar, embo·
ra consciente de que sua prática pode assumir
um caráter de intromissão se utilizada de modo inapropriado, estamos convencidos de que
as verificações in loco constituem Um valioso
recurso do corregedor administrativo e seus
agentes, por propiciar uma segura fonte de
dados e percepções a respeito de erros, omissões_,_ negligências e faltas graves de funcionários em órgãos estatais, como penitenciáw
rias, cadeias, hospitais, manicómios, estabelecimentos educacionais, laboratórios, abatedouras e tailtos outros. -No que se refere ao acionamento da instituição, apenas duas exigências formais se nos
afiguraram como indispensáveis: que se trate
de reclamante_ individualizado e que a reclamação sefriTói'malizada por escrito. O pressuposto aqui é de que toda ação deve_ter um
interessado, alguém capaz de lhe dar maior
substância pelo questionamento das evidências apresentadas pela defesa, bem como de
que se deve evitar que servidores dedicados
tenham sua dignidade atingida por denúnicas
anônimas de caráter maledicente. Além disso, consideramos desnecessário ingressar no
campo das reclamações coletivas ou das ações
orientadas para a defesa dos interesses individuais homogêneos, dado que tais matérias
se acham apropriada e extensivamente tratadas nos projetas de Código do Consumidor
em tramitação no Congresso Nacional.
Por outro lado, o interesse de facilitar a
apresentação das reclamações pelos cidadãos
que se constderem prejudicados em sua relação com os prestadores de serviços, nos conduziu a prever absoluta isenção de custos para
sua efetivação, a reversão do ônus da prova,
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transferindo-o para a parte mais forte - inclusive para evitar a prátic_a de manobras evasivas e dilatatórias tendentes a conduzir o
reclamante à exaustão - bem como assegu·
rando-Ihe impunidade, cxceto em casos de
comprovada má ftE.
Tivemos. entretanto, o cuidado de não incorrer em exageros, cuja conseqüência viria
em detrimento do próprio usuário, como seria o caso de prever severa<; punições para
simples e compreenslveis erros de implementação. Como tem sido comprovado na prática
da administração pública uma tal atitude tende a conduzir ao_ imobilismo, pois "quem não
faz, não erra". E preciso que se tenha a consciência de __que a condição de agente público
não transforma ningu~m em ser infalível, devendo. portanto, ser admitida uma margem
de falibilidade na ação dos prestadores de
serviços, desde que exista da parte de tais
órgãos a disposição de corrigir as falhas apuradas. Essa tolerância para com pequenos e r·
ros é o preço a-ser p-a-go-por umarnaior fluidez
e descentralização na prestação de serviços,
visto que a perfeição tende a acarretar custos
demasiadamente elevados.
Além disso é preciso considerar que os
agentes públicos não atendem a uma clientela
uniforme. sendo freqüentc que eles se defrontem com interesse sem conflito de vários
segmentos da sociedade - conflitos tanto
mais freqüentes e intensos quanto mais pluralista e politizada seja a sociedade. Portanto,
não se deve_ pretender que a ação de corregedor assuma caráter policialesco, mesmo
porque que o seu papel de defensor dos inter~ses dos -cidadãos não deve conduzir à sua
identificação como ad,versário da admirlistraÇ8:o pública. Sua função não é a de censurar
a administração, mas sim a de trabalhar para
aperfeiçoá-la, para livrá-la de omissões, de
defeitos e de abusos.
Essa preocupação, bem como o respeito
ao princípio do devido processo - direito
de ser ouvido, com respeito e interesse, por
um árbitro imparcial quanto às determinantes
de suas açôes - , determinaram a inclusão
de procedime!ltos que assegurem ao órgão
ou agente público, acusado de ter agido incor·
retamente, a oportunidade para expressar a
sua versão dos fatos e de indicar as condicionantes sob as quafS agiu, haja vista, como
já assinalado, os múltiplos interesses - freqüentemente em conflito - que as instituições públicas tem de considerar ao agir.
Seria impróprio a lógica da elaboração das
leis reproduzir neste texto todo o vasto conjunto de sanções_ e processualística que deve
caracterizar a estrutura de defesa do consumidor, naturalmente inserida no código respectivo. Por ta1 razão optamos, simplesmente, pela remessa às leis que dispõem sobre
questões como direitos básicos do consumidor, reparação de danos, responsabilidades
do fornecedor de serviços, práticas comerciais abusivas e cláusulas contratuais abusivas.
Este tipo de consideração não se aplica,
entretanto, ã parte concernente às sanções
administrativas, que omitida seqüestraria ao
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corregedor administrativo aqueles meios de

induzimento indhlpt:!nsáveL<> a uma ação cfetiva. A partir dessa premissa é que efetuamos
o delineamento dus tipos básicos punições
a serem impostas, sob determinadas circuns·
tândas, a órgãos e agentes envolvidos com
a prestação de serviços públicos.
Quanto á divulgação dos resultado~ da~
ações empreendidas pelo corregedor administrativo. possuem dois objcttvu~ bá::.icos. O
primeiro. é o de prestação de contas à ::.ociedade e aos órgãos responsáveis pela sua supervisão, permitindo que se avalie a cfetividade com que a instituição vem atuando. O
segundo, é o Qe tirar proveito do caráter punitivo dos relatórios. visto que uma das mais
eficazes sanções contra·as falhas administrativas é a sua divulgação ao público por meio
de instituições fidedignas, dado s~u impacto
no moral internó das organizações.
Ao articular o projeto tivemos de decidir
qt.:antro à sua abrangência. Após uma série
de considerações nos decidimos por restringí-lo a um único objcto. Assim, é proposital
o fato dele não se estender sobre matéiías
que devem serobjeto de legislação específica,
corno por exemplo, a caracterização legal da
"improbidade" e respectivo tratamento, a
defe:oa genérica dos direitos do consumidor
- sobre a qual vários projetas tramitam na
Câmara dos Deputados - e a definição de
prazos de prescrição para ilfcitos praticados
por agentes públicos.
Observe-se, por outro lado que o papel
do corregedor administrativo em nada se confunde com as atribui~,r~es fiscalizadoras do
Tribunal de Contas da União, regulada pelo
Decreto-Lei n" 199, de 1_967, e legislação subseqüente, nem tampouco, avança ele sobre
a área dos crimes de responsabilidade dos
prefeitos. vereadores e outros ocupantes de
cargos públicos, já devi_damcnte regulada pelo Decreto-Lei n" 201, de 1967, e por outros
diplomas legais.
No que tange ao âmbito de atuação do
corregedor administrativo preferimos optar
por restrin-gHo apenas aos prestadores de serviços ligadO!.'> ao Governo Federal. Isso nos
pareceu mais sensato do que iniciar Coiri urõ.a
estrutura pesada e compreensiva. As evidentes vantagens da estratégia de incrementa·
lismo -:enfatizada nos estudos de adminis·
tração pública ao lado de marcantes exemplos
das danosas conseqüências de sua inobsér·
vância -,nos apontou como melhor caminho
a edificação de uma estrutura paradigmática
no nível federal, cujos resultados, desde que
positivos, induzirão, naturalmente, a que os
demais níveis de governo, especialmente os
estados, articulem sistema próprios para
atuar sobre os respectivos prestadores de serviços píblicos._
Porém, não obstante a especificidade de
seus papéis e a limitação no seu âmbito de
atuação, é preciso ter consciêncía -de que esta
instituição, como qualquer organismo novo,
deverá requerer algum tempo para amadu·
recer e operar com plena eficácia. Para que
isso ocorra será necessário, mais dó que apenas adotá-la de meios materiais e recursos

humanos aproj,ria:dos às suas responsabilidades, que as organizações da sociedade. espe~
cialmente o ~egislati\.·o, a revistam de credibilidade junto à opinião pública.
O corregedor adminiStrativo não deve ser
vü.to como "supersalva~o('_. situação que
acabaria por comprometer sua existência, dada a inviabilidade de que este novo instru·
mento possa torresponder, desde o início,
a grandes expectativas. E:.ta instituição está
longe de constituir-se em ente capaz de resolver todos os problemas - nenhuma institui_ç<1_o· humana é capaz disso - tendo, como
já deixamos assinalado, propósitos bem mais
limitado_s.
Não estamos alheios ao fato d~ que esta
n(Jvaestrutura representa custos adicionais.
Se por um ladõ tivemos o cuidado de restringí·los a um mínimo através de regras que
limitam o número de servidores e que viabilizam o emprego das estruturas já existentes,
por outro, não pUdemos aceitar o argumento
de que o Estado já é grande demais como
elemento inibidor à presente proposta. É justamente por ser o estado tão grande que os
InstrumentOs de deiesa -dos cidadãos se tornam indispensáveis. Eles iritegram o elenco
de direitos básicoS dos cidadãOS, os meios
de sua auto defesa, nãQ_sendo vá\idQ_seqüestfá-lOSa estes sob pretensas alegações de economia. Somos favorávets a que se contenham
os gastos púl:!licos, mas existem modos mais
apropriados de fazé-lo do que peta negação
à sociedade das instituições a que tem direito.
É com base em tais fundamentos que temos
a honra de submeter a presente proposição
ao exame desta Casa, certo de que os ilustres
Pares, com seu saber, experiência e perspiç~cia, em muito contribuirão para o aprimo·
ramento de seu texto.
Sala das sessões. iS de março de 1991 Fernando Henrique--cardoso.
(À Comissão de Constituição, Jusliça
-e Cidadanía-=··De_cjsão T_e!minativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 30, DE 1991
Regulamenta a profissão de Ortoptista

e dá outras pro~·idências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'' É livre o reconhecimento em todo o territóriO Nacional do exàcfcio da profissão de Ortoprista, observado o disposto
neSta lei. ...
.
Parágrafo único. Ortoptista é o piofissional, com graduação plena em Ortóptica, obtida em instituição educacional de nível superior, reconhecida e legalizada pelo governo
de um pafs, que o habilite à prática da Otóptica, ou seja, à pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento dos distúrbios óculo-sensório·motores.__
.
Art. zu _Para o exerc(cio da atividade pro~
fissonal de Ortoptistã é necessário preencher
um dos seguintes requisitos:
a) ·possuir diploma expedido por escola de
Ortóptica de nível superior, reconhecida pe~
los órgãos oficiais competentes;
b) ser habilitado por escola de Ortóptica
estrangeira, reconhecida _por lei ·~no pafs de
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ongem, com diploma revalidado no Brasil,
de acordo com a legislaçã_o vigente;
c) ser portador de certificado expedido pela Escola Paulista de Medicina, an~rior à
data do reconhecimento do Curso de Ortóptica pelo Conselho Federal de Educação, e
até a promulgação desta ld;
d) possuir certificado de curso de Ortópttca, existente ou extinro, ministrado por cátedra de Oftalmologia de escola médica oficial ou reconhecida até a data da promulgação desta lei;
e)deter título de Ortoptista, expedido pelo
Conselho Brasileiro de Oftalmologia, até o
ano de 1988;
f) mesmo senl possuir diploma, certificado
ou título, comprovar o exercfcio da ativ(dade
.de Ortoptbca pOr 5 {cinco) anos, através de
registro específico em carteira de trabalho
como profissional autônomo, inscrito no Sistema de Previdência e Assistência Social. até
o ano de 1988, e obter aprovação em prova
prática de conhecimentos profissionais para
esse fim, organizada pelo órgão ao qual esta
lei entregar a fiscalização da atividade profissional de Ortoptista.
Art. 3" Os cursos de nível superior para
a "formação profissional de Ortoprista terão
seus currículos e duração fixados pelo Conselho Federal de Educação.
§ 1'' Os cursos de graduação universitária
existentes, que ainda não contam com reconhecimento legal, deverão solicitá-lo dentro
de 90 (noventa)_ dias, a partir da publicação
desta lei.
- § 2~ Os cursos que não formalizarem à
autoridade competente os seus pedidos de
reconhecimento, dentro do prazo estabelecido no parágrafo anterior, estarão proibidos
de funcionar.
-- --Art. 4" São privativas do Ortoptista as
seguintes <ttiyidades:
a) supervisionar, planejar, coordenar e
executar atividades de identificação, avaliaÇão e tratamento das alteraçõ-es sensório-motores oculares, por meio de aparelhagem e
técnicas próprias;
b) supervisionar, orientar e executar o tratamento ortóptico adequado, a fiin de propi-ciar ao indivíduo melhor exercício de suas
fuhÇões sensóriO-iri.otoras oCUlares;
c) formular e elaborar estudo, projeto ou
pesquisa científica, básica ou aplicada, na
área da ortóptica;
d) orientar, dirigir, assessorar e prestar
consultaria a entidades públicas e privadas
na ârea da Ortóptica;
e) .realizar perícias e exames, assinar lau~
dos técnicos e pareceres de acordo com o
currículo efetivamente realizado no âmbito
da Ortóptica;
t) colaborar com o médico Oftalmologista
na execução de exaJ;UeS complementares;
g) participar de equipes técnico científicas
multi-disciplinares nas áreas da Educação, da
Higiene Visual, da Saúde Pública, da Medi»
cina Preventiva e outras, responSabilizandose-pelos assuntos de Ortóptica;
h) ministrar coilhecimentos de Ortóptica
nos cursos unive_rsitários de graduação e pós-
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graduação de Ortóptica, aoS médicos residentes em Oftalmologia e residentes em Ortóptica, no treinamento e aperfeiçoamento ~c
Ortoptbtas, e em outros cursos dirigidos a
áreas afins;
i) exercer outras ativídades inerentes à
sua formação universitária e proffssional.
Art. 5'' Para o exercício de qualquer da.'i
atividades relacionadas no Artigo 4'', de forma autônoma ou em qualquer modalidade
de relação trabalhista ou emprcgatlcia, será
exigida, como condição essencial e indispensável, a apresentação da carteira de .registro
profissional, prevista nesta lei, emitida pelo
órgão competente.
__
Art. 6" Para o exercício de empregos,

cargos e funções técnicas Oe Qrtóptica na Ad·
ministração Pública c nas empresas priVadaS,
é obrigatória a condtçãq-de Ortoptista, nos
termos definidos nesta leL
Parágrafo único. A condição de Ortop-tista não dispensa a prestação de concurso,
quando exigido para provimento de emprego, cargo ou função pública ou privada.
Art. 7" Será necessária, igualmente, a
comprovação da condição .de Ortoptista na
prática dos atos de assinatura de contrato,
termo de posse, inscrição em concurso, pagamento de tributos exigidos para o exercício
da profissão e desempenho de quaisquer funções a ela inerentes.
Art. go A habilitação para o exercfcio da
profissão de Ortoptista será requerida pclo5
interessados que preencherem uma das ~on
dições apresentadas pelo Art. 2", ao órgão
que, nos termos desta_l_ei, ffàtr r:e_spO"iiSâVet
pela fiScalização da atividade. __
.
Parágrafo único. É vedado o exercício de
qualquer uma da5 atividades privativas do
Ortoptista aos que, expirado o prazo de 360
(trezentos e sessenta)_ dias após a regulamentação desta lei, não apresentarem ao órgão
fiScalizador da profissão, para regularização
profissional, documento de habilitação previsto no Art. 2"
Art. 9~ A duração normal do trabalho do
Ortoptista é de 4 (quatro) horas diárias, perfazendo 24 (vinte e quatro) horas semanais,
podendo ser ampliada até 6 (sei~} __ bQras diárias e 36 (trinta e seis) horas semanais, no
interesse do serviço, mediante acordo formªlizado entre o profissional e a entidade empregadora.
Art. 10. A categoria de Onoptista é incluída entre os grupos da Confederação Nacional dos Profis~ionais Liberais, constando
do Quadro de Atividades e Profissões, anexo
à Consolidação das Leis do Trabalho, Decreto-Lei n~ 5.452, de 1'' de maio de 1943.
Art. 11. Ficam Criados·o Conselho Federal de Ortóptica - CFOr- e õS Consr:lhos
Regionais de Ortóptica _- CROr - c_omo
órgãos de registro profiSsonal e de fiscalização do exercício da profissão de Ortoptista.
Parágrafo único. Os Conselhos Federal
e Regionais de Ortóptica constituem, em conjunto, autarquia federal, vinculada_ao_Ministério do Trabalho, com personalidade jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira.

ArL 12. O Conselho Federal de Ort6ptica, com sede e foro em Brasília, Distrito
Federal_, _e J_yrj:;.Qição em todo o território Nacional, ter~ as ~~guinteS fínalidade~ e atribui·
ções:
-l- e~_Cer funções no-rmativas, consultivas e executivas _quanto ã interpretação e aplicação desta lei e à fiscalização do exercício
profissional;
l i - senoir como órgão consultivo aos Poderes Públicos em assuntos relacionados com
a 0Uóptica;
III- Orientar C Organizará instalação dos
Conselho:i. Regionais de Ortóptiêa. delegarlhes_atribuições, fiscalizar sua atuação, inclusive examinando suas corltas;
IV- supervisionar a fiscaHzação do eXercício :ProfissiOnal em todo o território nacional;
V- aCompanhar as ati Vidades dos Conselhos Regionais, deliberando sobre quaisquer
dúvidas ou questões por eles suscitadas e
orientando-os tecnicamente para o bom desempenho d_e suas atribuições;
__
_
VI-apreciar e julgar, em última instância, Os recursos sobre as deliberações dos
Conselho~ Regionais;
VII- elaborar e aprovar o seu Regimento
Interno, e aprovar aqueles que irão servir
aos Conselhos Regionais;
_
~- YJH -~Jix_ar o valor ~as anuidades-,- iaxaS,
emo)ume_~tos e multas deVidas pelos- profissionais e empresas aos Conselhos Regionais
a ,que estejam jurisdicionados;
IX- etaborar o Código de Ética Profissional, atuando como Conselho Superior de
Ética Profissional;
X-zelar pela dignidade e prest(gio da
profissão e estimular a correção no exercício
profission-al dOs ortoptistas;
XI- propor alterações na regulamentação do exercício da profissão de ortoptista,
quando necessária;
XII ---:--rea.Jiia!~ peiíódicamente, congressos, SiiDpOsios, semfuários e outras reuniões
de caráter técnico-científico, para debater temas e questões relacionadas com a formação
e a ativid~de profissional dos ortoptistas, bem
como para o progresso da Ort6J)tica;
XIII- aprovar a sua proposta orçamentária e autorizar aabertura de créditos adicionais e Opera:çõe-s-patrimoniaís;
XIV - autorizar o presidente a adquirir,
çmerar ou alienar bens imóveis;
XV- instituir o modelo de carteira de registro profissiOnal, que habilitará ao exerdcio
da profissão e servirá de documento de identidade, com fé pública, em todo o territóiío
nacional;
XVI--:-: eniit_ir parecer conclusivo sobre
PfestaÇaO (kC:ontas a que esteja obrigado;
XVII ~-pUblicar, anualmente, o seu orçamento e' I:espectivaif àlterações, os balanços,
a execução orçamentária e o relatório de suas
atividades.
-Pará&rafo único. O Conselho Federal de_
Ortópti~ fixará o númeró e a jurisdição dos
conSi::lliOS- regionais de Ortóptica. Art. 13. O Coriselho Federal de Ort6ptica será composto de brasileiros natos ou
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naturalizados que Satisfaçam as exigências
desta lei e terá a seguinte constituição:
a) 7 (sete) membros efetivos, eleitos em
asse-mbléia constituída por delegados eh~ito
raís de cada conselho regional, que elegerão
2 (dois) deles para seu presidente e více-presidente, por maioria absoluta de votos;
b) 7 (sete) membros suplentes, eleitos
juntamente com os membros efetivos.
§ 1? 4 (quatro), pelo menos, dos membros efetivOs, assim como dos membros suplentes, serão necessariamente Bacharéis em
Ortóptica:
§ 29 O número de Conselheiros Federais
poderá s_er ampliado de mais 2 (dois), me~
diante resolução do próprio Conselho.
Art. 14 O Conselho Federal de Ortóptica será instalado no prazo de 30 (trinta)
días a contai da publicação do Reg~lamento
desta lei.
Art. 15 ConstitUi receita do Conselho
Federal de Ortóptica:
a) 25% (vinte e cinCo por ce-nto)"da renda
bruta dos conselhos regionais, exceto as doaÇões,legados e subvenções a eles destinados;
·
b) doações e legados;
c) subvenções públicas e privadas;
d) rendimentos patrimoniais;
e) rendas eventuais.
Art. 16. Os conselhos regionais de Ortóptica terão as seguintes finalidades e atribuições:
I - efetuar o registro dos profissionais e
expedir a carteira de registro profissional,
mantendo atualizado o cadastro de profissionais e pessoas jurídicas que lega_lmente
exerçam atividades ortópticas na sua juris-dição;
II- fiscalizar o exercício da profissão, representando, inclusive, às autoridades competentes, sobre fatos dignos de investigação
sobre os quais não lhes caiba solução final;
III- cumprir e fazer cumprir as disposições desta lei, do Código de Ética Profissional, das resoluções e demais normas baixadas pelo conselho federal, aplicando aos infratores as sanções previstas;
IV- julgar reclamações e representações
escritas acerca dos processos de registro e
de fiscalização profissional;
V- atuar como conselhos regionais de
Ética Prõfissional, Conhecendo, processando
e decidindo os casos de sua competência;
VI- propor ao conselho federal medidas
necessárias ao aprimoramento dos seus serviços e do sistema de fiscalização do exercício
profissional;
VII- elaborar, cada um, o seu Regimento
Interno, submetendo-o ao Conselho Federal
de Ortóptica;
VIII -aprovar a proposta orçamentária e
autorizar a abertura de créditos adicionais
e operações patrimoniais;
IX- autorizar o presidente a adquirir,
onerar ou a1ienar bens imóveis;
X- arrecadar anuidades, multas, taxas,
emolumentos e adoiar medidas destinadas à
efetivação da sua receita, destacando e entregando ao conselho federal as importâncias
refet_~ntes à sua participação legal;
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XI- promover cobrança judicial do que
lhe for devido, esgotados os meios amigáveis
para tal;
XII- emitir parecer conclusivo sobre
prestação de contas a que esteja obrigado;
XIII- publicar anualmente, o seu orça·
menta e respectivas alterações, os _balanços,
a execução orçamentária e o relatório de suas
atividades.

Art. 17. Os conselhos .regionais de Oftóptica serão constituídos de 7 (sete) mem·
bros efetivos e de 7 (sete) membros suplentes,
todos brasileiros natos ou naturalizados, que
satisfaçam às exigências desta lei, escolhidos
em eleição direta, que, por sua vez, elegerão
o seu presidente e o seu vice-presidente, por
maioria absoluta de votos.
Art. 18. As receitas dos conselhos regionais de Ortóptica serão constituídas de:
a) 75% (setenta e cinco por cento) do
total da arrecadação das anuidades, taxas,
emolumentos e multas;
b) doações e legados;
c) subvenções públicas e_ privadas;
d) rendimentos patrimoniais;
e) rendas eventuais.
Art. 19. As receitas dos Conselhos Federal e Regionais de Ortóptica serão aplicadas
exclusivamente no desenvolvimento de suas
finalidades e atribuições estabelecidas nesta
lei.
Art. 20. Os mandatos dos membros dos
Conselhos Federal e Regionais de Ortóptica
serão de 3 (três) anos, permitida a reeleição.
Parágrafo único. Anualmente, a partir do
quarto ano da primeira gestão, far-se-á renovação de duas vagas nos conselhos federal
e regionais, sendo que na primeira compo' sição desses conselhos, ficará definido que,
em cada colegiado de 7 (sete) membros, dois
deles terão mandato de 1 (um) ano, dois de
2 (dois) anos e três de 3 (trés) anos.
·
Art. 21. A escolha e investidura dos primeiros integrantes do Conselho Federal de
Ortóptica serão feitas pelO MiillS-tro do Trabalho, ouvida a Associação Brasileira de Ortóptica, com aproveitamento somente de ortoptistas portadores de diploma de nível superior de _ü_rtóptica que estejam no pleno
exercício da profissão.
Art. 22. Competirá ao Ministro do Trabalho baixar as instruções reguladoras das
eleições do conselho federal, a partir do quarto ano da primeira gestão, e das eleições dos
conselhos regionais, a partir de sua organização.
Art. 23. Os- COnselhos regionais serão
instalados desde que agrupem um número
suficiente- de profissionais, capazes de garan. tir o cumprimento de SUas finalidades e a
sua.. normalidade administrativa, a critérfo e
por ato do Ministro do Trabalho.
Art. 24. Até que sefam instaladOs os
conselhos regionais, o registro profissional,
nos termos desta lei e de seu regulamento,
será feito no Ministério do Trabalho.
Parágrafo único. Após o início do funcionamento dos conselhos, neles deverão inscrever-se todos os ortoptistas, mesmo aqueles
já registrados na forma deste artigo.
o

Art. 25. O regulamento desta lei disporá
sobre.:
a) a fonte de recursos e a estrutura básica
de serviços necessários à implantação dos
Conselhos Federal e Regionais dã Ortóptica,
assim como a forma e o prazo de instalação
desses últimos;
b) o exercício do cargo de membro dos
conselhos;
c) a operacionalização do registro e fiscalização profissionais;
d) os direitos e deveres dos profissionais
perante os Conselhos Federal e REgionais;
e) as sanções derivadas de transgressões
de dispositivos desta lei, bem como o processo e julgamento dos recursos contra atos
e ?ecisões dos Conselhos Federal e Regio-

nais-;
·

t) outras matérias que garantam a plena
aplicabilidade desta lei.
Art. 26. Esta lei será regulamentada peJo Poder Executivo no prazo de 90 (noventa)
dias.
Art. 27. Esta lei entra em vigor na data
da sua publicação.
ArL 28..- Revogam·se as disposiç-ões em
contrário.
Just~ficação

"É à luz que os olho:. devem sua exis·
tência. Dentre os_órgãos dos animais,
a luz suscitou um que lhe fosse semelhante. Foi assim que se formaram os
olhos: na luz e para ela. a fiffi de que
a luz ínterna encontrasse a de fora".
(Goethe)
·
A complexidade progressista do processocivilizatório, principalmente na segunda me·
tade deste século, propiciou o exercício de
atividades especializadas, de grande importância e demanda, social, que. rapidamente.
elevaram-se ao nível de categoria profissio·
nat. Definida uma nova profbsão. surge o
interesse imed4J,to .dos _que a praticam e da
própria -SOciedade, em regulamentá-la.
Quando essa profissão traduz-se por prática
técnico-científica e integra o grupo de profissões que fazem da preservação da saúde humana o seu significativo, um objetivo. uma
missão; essa desejada e necessária regula·
mentação toma unia sentido de urgência.
co~siderados os Eiscos que todos podem correr ante a prática de uma atividade não disciplinada, por pessoas eventualmente despreparadas para ela, sem formaç-ão adequada.
O ortoptista é o profissional paramédico,
de nível superior, que, integrando a equipe
de oftalmologistas, trabalha no diagnóstico,
prognóstico e tratamento dos problemas re!acionados_com os distúrbios sensório-motoresoculares. Ele educará o funcionamento ocu·
lar integrando-o aos seu~ _s~~em-as físico e pSíquico; proporcionando assim, ao paciente,
maior percepção visual, conforto e autoconfiança. _Atividade específica e tecnicamente
distinta da função __ dos médicos oftalmologistas, os ortop~istas se ocupam das anomalias
da visão uni e binoculares, utilizando-se de
aparelhagem complexa, de precisão, para tratá-las e corrigí-las, o que exige auto grau de
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preparo técnicO aos que lidam com ela. Em
síntese, podemos conceituar o ortoptista como o "o fisioterapeuta da visão", aquele que
irá corrigir os_ desvios oculares.
Basicamente. o _tratamento ortóptico é um
processo de treinamento mental, pelo qual
os centros mais altos do cérebro. que se relacionam com a visão. são educados para fun·
cionar coordenada e eficientemente. O trata·
mento não visa primordialmente à cura do
desvio ocular. A sua função essencial é estimular e restaurar as funç-ões binoculares normais. Certos tipos de estrabismo podem ser
tratados por meio de exercícios criados pela
Ortóptica, associados e/ou outros recursos;
outros necessitam de_ uma cirurgia, e. nesses
casos, o resultado é muitas vezes mais satisfatórío se a cirurgia for associada ao tratamento
ort6ptico.
De todas as profissões suplementares à me·
dicina. nenhuma trabalha em tão íntima cooperação com o médico do que a ortoptista
que, em adição às suas funções específiças,
também realiza uma função extremamente
útil e indispensável no tratamento: a de interligação entre o paciente, oS familiares e o
médico_. Em todo o_ mundo é ·reconhecida,
como de imprescindível valor, a co_qperação
efltre o médico oftalmologista e o ortoptista,
para um melhor e mais COfllpleto atendimento ao paciente portador de distúrbio da visão
uni e binocular.
É amplo e diversificado o trabalho do ortoptista numa clínica de ortóptica e em unidades médicas e oftalmológicas. Ele atua nas
clínicas de oftalmologia geral e geriátrica
(glaucoma), nas de__ lentes de contato e para
deficientes físico-mentais; nos centros para
deficientes visuais (avaliação e assistência na
reabilitaç-ão) e nos centros pediátricos (investigação e tratamento precoces); nos labora·
tórios de pesquisas e letra diagnósticas (EOG,
ERG, ENG e POE e testes de velocidade
sacádica); na utilização de métodos de pesquisa com ultra-som; e na instrumentação cirúrgica em estrabismo. Atua, ainda, nos programas de profilaxia dos problemas visuais
nos setores da educação, higiene visual e saú·
de pública. Na educação, esclarecendo os
professores quanto ao uso racional da visão
dos alunados. As dificUldadeS visuais do estudantado brasileiro tem comprovadamente,
provocado altos índices de reprovação e evasão escolar, a despeito, muitas vezes, da potencialidade intelectual do aluno e da instrução adequada. Assim, ortoptista integra equipes multidisciplinar-es de Lnvestigação de problemas de aprendizagem no e_nsino formal
e profissional. Na área da higiene visual e
da saúde pública, o ortoptista atua como
de saúde di comunidade (medicina_ preventiV'.a), orientap.Qo a sociedade quanto ao uso
correto dos olhos, prevenindo as disfunções
víSUais respollsáveis j)or acidentes de trabalho, no trãnsito, doenças e deficiências várias.
Participa, também, com seu conhecimento
experiénCTa, fornecendo dãdos para a elaboração das <;!:st;atísticas e diagnósticos sobre
a saúde da população. Enfim, os ortoptistas
educam o funcionamento visual nos indiví-

e
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se, cria o Cçnseiho Federal e os Cons~lhos
Grupos
Regionais de Ortóptica, estabelecendo suas
1~- AdVogadoS
fii1alídades, ·atribuições e receitas para fuOatividades cotidiana~ e profissionais.
1'1 :...:. Médicos
No Brasil, há d~cadas, vêm sendo. minis- cionamento, como órgãOs de registro profissiónal C fisCalização da profissão. A proposta
3?- OdontOlogistas
trados em faculdades c escolas de me-dicina
éotrige- um grr.'lve e insistente erro técnico que
4"- Médicos Vetenerinários
oficiais ou oficialmente reconbeddás, cursos
sv- Farmacêuticos
habita as f(gislações regufamentadoras de
de Ortóptica, que já formaram militare:-. de
f5o -_:Engenheírós (civis_, de minas, mecâniprofissionais brasilefioS e estrangeiros. prõfissões nos Ultimos quinze anos: lazer d~
cos, eletricistas,--i:ndus-triãíS, atq_uifetos e
lei um instrumento extenso e infindo, abrigo
Atualmente. existem d.ois cursos_ de Ortóp·
agrônomos)
tica reconhecidm; pelo Conselho Fcder:a! _de . para f!J.fnudências e de modi operandi ligados
7?-Químicos (químicos lndUS:triáis, qUímiEducação, funcionando _na Escola Paulista de ao funcionamento dos conselhos profissiocos industriais agrícolas e engenheiros quíriàis; -e por'outro·tado, reedita, no regulaMedicina (São Paulo, SP)_,_e p_o Lnstitllto Brall).icos)
mento da lei, tudo o que já se estabeleceu
sileiro de Medicina d::; RÇ"abilitação (Centro
89- Parteiros
de Reabilitação do Rloda Jane_ir(!,,_RJ.) e na-lei. ·acorria uma inversão das matérias
9"- Economístas
<.j_üai'i'fõ--ãos· cOntinentes da lei e do regulao curso da Faculcjade de Medicina de Belo
10~- Atuários
mento,- dispondoMse mã.tl!ria de regulamento
Horizonte (UFMG) em- pfocêSso de·-reglliUllo- Contabilistas
na lei, c viCe:-veisa. O Projeto põe fim a esse
mentação. Antes, ministraram cursos de Or12u- Professores (privados)
tóptica, as Faculdades de Medicina da Uni· desvario legislativo e sinaliza já para o Poder
13?- Escritores
ExcCü'líVo·sobre quais os temas a serem trataversidade de Sáo Paulo_ (Hospital daS Clúií14~- Autores teatrais
doi;" no Regulamento, que deverá nascer na
cas, USP); de Riberão ?re.to (USP); do Reciforma "de decreto, visando à plena aplicabi15 9 - Compositores artísticos, muSicaiS e
fe (UFPc); de Porto Alegre (UFRS); a Faculplásticos
lidade e eficácia da lei agora projetada.
dade Fluminense de Medicina (UFF, NitcEste projeto- de lei foi construído a partir
16~'- Assistentes sociais
rói); e a Faculda,de de Medicina da UniVer17"- Jornalistas
sidade Gama Filho (:Rio dC Jeneiro. RJ).' ór1- ··de contribuição a nós oferecida pela Associação BraSileira de Ortóptíca, que a elaborou
18?- Protéticos dentários
ze bolsistas estrangeiros formaram-se na Es19"- Bibliotecários
cola Paulista de Medicina e muitos prOfis- ·com-base em diversos estudos e discussões
20~- EStatísticos
entre os profissionais. em definições da Assosionais egressos· desses cursos atuam nos
21~-TécniCo de Administração.ciaÇão Internacional de Ortóptica, na expeEUA, Itália e América Latina.
riênCia de outros países, e, principalmente,
Hoje, mais de 500 Ortopth.tas exercem a
(À Comissilo de Assuntos Sociais- denas realidades do País e da profissão entre
profissão cm todas as capitais e em mais cincisão Terminativa.)
nós. Identificado com as nobres e superiores
qüenta cidades brasileiras. Esses profissioO SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Os
aspirações da classe no sentido de tutelaNe
nais estão reunidos e organizados n~ Associaprojetas lidos -sti=(ãO Publicados e remetidos
pela boa ética, pela proteç_ão à saúde humana
ção Brasileira de Ortóptica- ABO -crfada
às comissões compe~entes.
e pelo desejo de servir à sociedade, com ho·
em 1952, considera9a de utjlidadc pública
neStidade e competência, pelo bem-estar da
desde 1960.__ órgão representativo da classe
O SR. PRESIDENTE (Beni yeras)-:- Sonossa gente, é que ofereço esta proposta aos
com sede_ na cidade de __SãQ Paulo. A ABO
bre a mesa, projetO de resolução que será
tem como finalidade principal defender-Os .--in.etnbros do Co-ngresSO Nacional. confiante
lido pelo Sr. !?-secretário.
-- no exame sábio e equilibrado, c conseqüente
interesses da classe, bu~cando a excelência
É lido o seguinie:
aprovãção por parte dos seus membros. Senade sua atuação. Para isso, realiza regularPROJETO DE RESOLUÇÃO N•lO, DE 1991
dores e Deputados concluirão que a proposta
mente, eventos científicos dc_alto_n(ve_l e, d~s
é justa·e:oportunrssTrrüce traz, ·com a regu.Jade 1969, edita uma revista. científica. A ABO
Modifica disposição regimental de inmentação de Uma profissão que convive com
é membro da "Internacional Orthoptic Assoclusão de matéria em Ordem do Dia, e
a saúde e a vida hu,mafl-ª, notáve_isbenefícios
ciation" l.O.A. e da "Internadonal S_frabodá outras providências.
·
·soCiáls-pãra a pOpulação, fato qué, por si"Só,
logical Association"- I.S.A., e dois de seus
já jUstifiCa a sua apresentação e dignifica- o
O Senado Federal resolve:
membros integram o .. Coucil of ManagenOsso trabalho legiferante e político.
ment" (justamente com- mais treze paíSes)
Art. 1" O ã!t. -169 do Regimento InternO
Sala das Sessões, 18 de março de 1991.
do Senado Federal pa<;sa a vigorar com a_ see tem assento no ''Scien"tifk Commite:e'\-am---Senador Maurício Corrêa.
guinte. redação: ·
- ·
bos órgãos da LO.A._
"Art. 169. Somente- poderãO ser incluí~
Há, pois, um setor profissional bem definiM
das em Ordem do Dia_ no primeiro período
do, onde o orroptista exerc~ a sua ati vidade
. LEGISLAÇÃO CITADA
da sessão legislativa, as proposições protocoespecializada. Esses profisSionais, cidadãos
DECRETO-LEI
brasileiros querem regulamentar a sua profisladas junto à Secretaria Geral da Mesa até
N•
5.452,
DE
1-5-43
são, têm direito a isso e estão cert.Qs de .que
a data de 15 de junho e, no segundo período,
até a data de 30 de nQvembro."
precisam de garantias legais klênricas àquelas
Aprova a Consolidação das Leis do
Art. 2~ Esta resolução entra em vigor na
com que contam milhares de patr(cios que,
Trabalho.
como eles, trabalham na área de saúde, abridata de sua publicação.
gados, cada qual, sob legislação própria. ToArt. ~~. o._RevogaJD_-:_se as disposições em
COntráriõ.
--das as outras profissões paramédicas já estão
A~t: -§n ~ci~q~act;~--d~-~ti~id~d~;-~·p;J.
regulamentadas no Brasil; a Enfermagem, a (issões em_ vigor fixará o _plano básico do enJustificação
Fonoaudiologia, a Fisioterapia, a Terapia
quadramento sindical. _
Ocupacional e a Nutrição. A profissão de
-o que se pretende é assegurar um tempo
Ortoptista é regulamentada, há anos, em
mfnimo para que os Senhores -senaaores pos"
muitos países, como a Inglaterra, França, Cosam estudar matérias em tramitação nos últi-_
ANEXOlômbia, Japão, Holanda, Bélgica, Estados
mos 15 dias dos períodos legislativos, em regi. in:é ·d_e_ urgência.
Unidos, luguslávia, Canadá, Austrália, Ale~anha, Suécia, Nova Zelândia Dinamarca,
Quãdro a que se refere o art. 577 da ConsoA matéria deverá ter sido protocolada junAfrica do Sul, Suíça, Noruega, Áustria, entre
lidaçã-o dãs-Leis do Trabalho.
to à Secretarta Geral da MeSa ãté 15 de junho
outros.
do prinieiro pe"rfodo da sessão leg_isl_ativa,
~·-c~itf~ãeraçâo- N-;:~i~;;;td;;p~~ii~~6~·;ii·- permanecendo a data de 30 de nevem bro no
O presente projeto de lei regulamenta a
profissãO dé Ortoptista, velho anseio da elassegundo período para sua inclusão em Ordem
berais
duos portadore!-. de dcsc.quilfbrios visuais.

procurando reintegrá· los. ~om saúde, às su_as

·.,
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çlo Dia. Isso propiciará, sem dúvida, algum
tempo para estudo da matéria e eventuais

negociações políticas, quase sempre

indis~

pensáveis, no final dos períodos legislativos.
Entendemos que é imprescindível o estudo
cuidadoso das matérias postas a julgamento
da Casa nos últimos dias dos períodos legislativos anuais, pois, como se verifica facilmen~
te, elas são as _que envolvem pontos de alta
significação nacional e interesse público relevante.
Brasília, 18 de março de 1991.- Senador
Jutahy Magalhães.
(As Comissões de Conslitu_i,çã0;7ústiça
e Cidadania e Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - 0
projeto lido será publicado e, em seguida,
ficará sobre a mesa durarite três sessões, a
fim de receber emendas, de acordo com o
art. 401, § 1~, do Regimento Interno.
Findo esse prazo, será despachado às Comissões de ConstituíçiiO, ]ustiça e Cidadania,
e Diretora.
O SR. PRESIDENTE {Beni V eras)- Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

EMENDA DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO N' !63,
DE 1989-COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, noS tennos
do an. 336, c, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, da emenda
da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
n? 163, de 1989-Complementar (n~
170/89, naquela Casa), de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que
define, na forma da alínea a do inciso
X do art. 155 da COilstlfuiÇãO -Federal,
os produtos semi-elaborados que podem
ser tributados pelos estados e Distrito
Federal quando de sua exportação (dependendo de parecer da Comissão de
Assuntos Económicos).
Solicito do nobre Senador Wilson Martins
o parecer da comissão sobre a matéria.
O SR. WILSON MARTINS (PSDB- MS.
Para emitir parecer. sem revisao dO OnidOr.)
-Sr. Presidente, o parecer da Comissão de
Assuntos Económicos é no sentido de que
seja aprovado o substitutivo vindo da Câmara
dos Deputados.

do orador.) -Sr. Presidente_, Srs. Senadores, esse projeto faz parte de Um conjuntO
de leis complementares que apresentei ao_Senado no ano passado, regulando praticamente todos os itens que a Constituição menciona
e que requerem uma lei complementar sobre
matéria tributária. Isso foi discutido amplamente na ComísSão de Economia; o projeto
origináriO foi suJeito a riwdificaçôes na mesma comisSão e encaminhado ã Câmara dos
DeputadoS, qi..ie tanibé-ril procedeu a muitas
discussões sobre a matéria. O substitutivo ora
aprovado pelo Relator Senador Wilson Martins foi ob jeto de um acordo na Câmara.
Amanhã, na hora da votação, tentarei sugerir alguma modifícação- só há, na verdade, um mecanismo, hoje, que é de destaque
para rejeição de alguma alteração apresentada na Câmara._
Até agora não decidi sobre a matéria e
não o farei sem conversar com as Lideranças
dos demais partidos; sendo uma matéria muito delicada, objeto de muita análise na Câmara e com entendimentos amplos de setores
empresariais, de setores do Governo e de
setores políticos, não ousaria pedir destaque
para rejeição, Se não estivesse convencido
ou se vier a estar convencido de que efetivamente há alguma sugestão pertinente da assessoria, no sentido de que não se aceite uma
ou outra proposta da Câmara. Se este não
for o caso, eu mesmo votarei a favor do substitutivo.

-o SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Contínua ein discussão a matéria. (Pausa.)
A Presidéncia esclarece que, em obediéncia ao disposto no art. 168 do Regimento
Interno, não se procederá à votação de pro~
posições nas sessões de segundas e sextasfeiras. Assim sendo, a matéria voltará à Ordem do Dia da sessão de amanhã, em fase
de votação, quando poderá ser processada.
Ó SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -lt~m
~

2

-

Dis~ussão, em turno único, do Projeto
de Le1 do Senado n~ 171, de 1989-Cornplementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, -que define,
nos termos do inciso I do art. 161 da
Constitti.i.Çifo-Federal, o valor adicionado
para fins de cálcul_o da participação dos
m_unicípios na receita do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicasão, tendo
PARECER FAVORAVEL, sob n'
428, de 1990, da Comissão
- de Assuntos EconÓmicos.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- O
parecer é favorável ao substitutivo da Câmara.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão do projeto, em turno único.
Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique Cardoso.

Sobre a mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte:

O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDO~
SO (PSDB - SP. Para discutir. Sem revisão

Nos termos regimentais, requeiro que.sobre o Projeto de Lei do Senado n" 171, de

REQUERIMENTO N• 61, DE 1991
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1989-Complementar, de aútoriã do Sen-Udor
Henrique Cardoso, que define, nm.
tennos do inciso I, do art. 161 da Constituição
Federal, o valor adicionado para fins do cál·
cu lo da participação dos municípios na receita
do Imposto sobre Operações Relativas à Cir·
culação de Mercadorias e sobre Prestação de
Serviços de Transporte Interestadual e lntermunicipal e de Comunicação, alérn da _comissão constante_ do _de:spacho inicial de distri·
buição, seja ouvida, tamb~m a Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania.
Sala das Sessões, 18 de março de 1991.
-Senador Valmir Campelo.
Fe~nando

O SR. PRESIDENTE (Bcni Veras) -A
votação do requerimento fica adiada, e a discussão da matéria fica sobrestada. nos termos
do_ art. 168 do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Vol·
ta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ozicl
Carneiro.
O SR. OZIEL CARNEIRO (PDS - P A.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, ouvi as considerações
do Senador Fernando Henrique Cardoso
acerca do Projeto de Reconstrução Nacional
e sobre o entendimento nacional. Preferi não
aparteá-lo porque estava inscrito e desejava
falar sobre a mesma matéria. -Sr. Presidente, Srs. Senadores, no -mo~en·
to, entendimento é a palavra chave da salvação nacional, como o pacto social foi até o
ano passado a esperança dos brasileiros para
a solução da crise_ económica e a diminuiç_ão
de suas angústias sociais.
Embqra idêntica nos seus propósitos, a estratégia do pacto não levou a lugar nenhum,
enquanto que a do entendimento nacional,
escoimada dos equívocos, da falta de! represeritativídade da maioria dos interlocutores, das_ambiç_ões classistas e setoriais, certamente alcançará os resultados desejados.
AUmenta-me esta convicção, a participaçáo da classe política através do Congresso
Nacional, a manifestada boa vontade dos governadores recém·empossados e a disposição
do Governo Collor de Mello de preocupar-se
não apenas com a urgência fundamentada na
opção recessiva para combater a inflação,
mas também com o futuro deste País, ao
anunciar seu desejo de entendimento em busca da reconstrução nacional.
Alimenta-me ainda esta convicção, a revelaçãO feita por Sua Excelência, o Senhor Presidente Collor de Mello, de que em seu primeiro ano de governo as iniciitivas da administração federal foram no sentido de atender
emergências que exigiam cirurgias dolofOsas
- a hiperinflação que- se- instci.liV"a era o
monstro que a todos apavorava.
Hoje, a doutrina social liberal parece influenciar o comportamento e as iniciativas
do Pres_idente da República e de seus ministros. A intolerância e a arrogância de <llguns
integrantes de sua equipe cede ao desejo geral d~ entendimep.to para a reCC?nstrução na-
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quero di~er qud V. Ex•, entrando agora na
fase mais ~ub:>tanti va do seu discurso, começa
a fáief ·um:a-ãfiãllse que, certamente, será
mllítO·aaequaâá sobre o projeto. Devo acrescentar a·v. Ex• que·, realmente, estamos agora, a meu-ver~ no caminho certo; ou- seja,
no caminho de encontrar as saídàs através
de um amplo debate. Na proporção em que
discutimos e debatt;'!mos as propostas que o
PreSidente põe à análise da sociedade, comeM
çamos a cattllf\har, efeiivaffiente, para encontrarmos o con·senso de deter_minadas questões~ Evidente que _quando faío c_onsenso não
falo em unanimidade, mas não vamos ter a
Veleidi(fe, a pretensão de pensar que vamos
obtê-la; se o consenso e--difícil, impossível
será a unanimidade. Acredíto que, em havendo espírito público e em.- havendo também
__ a consciéncia de que devemos colocar os interesses do País acima dos iri.teres-ses·partidários, será possível chegarmos a soluções que
venham a dªr, efetívamente, resposta aos·
grandes recla,rp.osda sociedade brasileira. Daí
por que -cumprimento V. EX" pelo discurso
que profere e espero que, a partir daí, possamos iniciar, assim como já -o fez" o Senador
Fernarido He-nrique Cardoso, um amplo de-~
bate nesta Casa sobre o projeto do Presidente_
Fernando Collor e chegarmos, conseqüentemente,--àS soluçõeS que venham fazer com
que- o País retome o seu processo de crescimento'~
- --
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O Sr. Esperidião Amim - Em primeiro
lugar, quero.registrar a minha satbfação em
poder incluir este aparte nas colocaçôes que
V. Ex•, como Líder da Bancada que integro,
torna públicas nest.fl tarde~ aqui no Senado.
Gostaria de congratular-me com a iniciativa
de V. Ex' e não apenas concordar com o
que V. Ex• prOclama, mas t<tmbém acrescentarque o Congresso não terá apenas a oportu·
nidade de alinhar idéias.
O Congresso t~m que levar em cont;:~, ao
debater, esse do_cumemo, na sua participação
no fórum do entendimento nacional, ~-,pro
porção da crise c:J.ue estamo~ viv_endo; tão
to, pois somente assim a sociedade não se
grande é a cri~_e quanto é a nossa oportu·
frustrará mais uma vez.
nidade. Não é à-toaque no vocabulário chiAs idéias, as generalidades e até_ algumas
nés,_ que km cerca de seiscentos mil caracpropostas concretas constantes do documenteres, o mesmo símbolo que scrve-pãra -exPi-i·
to divulgado pelo Poder Executivo, nós da
mir-crise serve tamoem pata exprimir oportuBancada do PDS no S~nado as recebemos
nidade. A crise qtie esfam:os vivendo. ~xpres·
e as entendemos como_ _a _si_mples colocação
s·a pelos números que revelam a involução
de questões presentes de interesse nacional.
do PIB no ano passado. é de tal:-. proporções
A aprovação, a rejeição ou as alterações deque o Congresso deve constatar a, grande
verão ser o resultado do entendimento e não
oportunidade e a· grande responsabilidade
da imposição de um documento pronto e acaque tem diante de si. portanto Jiunte Je nó~.
bado. Entendemos tratar-se de um documense_us integrantes, e-,_ por isso. levar em conta
' to aberto para receber ~u_gestões. que nós t~mos press..1. Não adianta apenas
O projeto cori.tém questões polêmícas e;
discutirmos os assuntos. sem apontar solutambém, muitas de consenso. O fortalecições sob pena de aqui repetirmos interminamento da Federação, a eliminação dos desevelmente a dbcl!sSãõ'" dC um<t nova ConStiquilíbrios económicos-sociais e iÍtter-regiotuição. O País n~o ~em essa disponibilidade
nais, a retomada do desenvolvimento, a mede tempo. De forina-quc eu gostaria de aduzir
lhoria da oferta de empregos e do poder aquiao pronunciamento_ de V. Ex· com o qual
sitivo dos salários, a reimposição aos gover0 SR. OZÍEL CARNEIRO- Sou agrade'
concordo, c_ me_JÇj.Ubijo como_sel:l_liderado,
nos nos três níveis (federal, estadual e muniCi- cido à intervenÇão de V~ Ex;, Senador Marco
essa preocupação._ Não nos é lícito tqnsforpal), da obrigação de garantir melhoreS: Con- Maciel. As palavras que V. Ex' .acaba de promar a discussão desse documento ou de quaisdições de segurança, de educação, de saU.de nunciar, as proferidas, pelo Senador Fernanquer outros que nos venham !>Ocorrer nesta
e saneamento básico é desejo unânime da do Henrique Cardoso e as do próprio SenaNação. A divergência é como se chegará ao dor Nelson Carneiro indicam. que realmente . hora numa discussão des_compromissada com
o que está aconteceodnll_m_ilhOes de famílias
entendimento para acionar mecanismos ca- nós teremos debates que poderão levar-nos
de_ nosso Pals e com a nacionalidade brasi, pazes de, no Projeto de Reconstrução Nacio- a um entendimento definitivo.
leira, que enfrenta, sem dúvida_alguma,_uma
nal, alcançar todos esses objetivos sem ferir
Prossigo, Sr. Presidente.
crise de de~e!>perança, que até contraria a
o princípio de justiça, de tratar de maneira
vocação do ··Brasileiro, Profissão E:;.perandesigual os desiguais.
Quanto âos temas polêmJc_os como o dp.
ça", que sempre caracte dzou pela boa fé o
O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex.•, qUebra do monopóleo do petn'ileo. do paganosso povo. Meus cumprimentos; c esta aduum aparte?
mento do ensino superior, da subtração da ção, creio que era do meu dever trazê-la ao
estabilidade
do
funcionalismo
público,
para
O SR. OZIEL CARNEIRO - Com muito
pronunciamento de V. Ex-~
ater-me apenas a esses, a Nação exigirá de
prazer, nobre Senador Marco Maciel.
cada segmento da sociedade muito mais en·
O SR. OZIEL CARNEIRO- Nobre Sena·
O Sr. Marco Maciel - Meu caro Senador
tendimento. que a inteligência para resolvêdor Esperidião Amim, o aparte de V. Ex·
Oziei Carneiro, é c_om satiSfação que o esculo não seja apanãgio de que presurosamente
enriquece o despretensioso pronunciamento
tamos neste instante em que V. Ex•, com consideram-se ba~tante "sábio~·· para não abque estou fazendo sobre o momento naciopropriedade, analisa o Projeto de Recons- dicarem do monopólio de sua própria vernal, sobre a iniciativa do entendimento e as
trução Nacional, que o Presidente Fernan<:lo
dade.
idéias contidas no documento do Poder ExeCollor de Mello vem submeter à consideração
O entendimento n~cional i,mpõc a contencutivo, isto é, no Projeto de_ Reconstn,1ção
do País, e, de um modo especial, do Con- ção dos xiitas, mas exige altivez do:; modcNacional.
gresso Nacional. V. E r, com a seriedade. e - .rado:; e descarta_os prejudiciais apoios inconEsse documento mostra, através das palaa profundidade que o caracterizam, analisa
dú;iona_i;,._Q Projeto de Reconstrução Naciovras de V. Ex\ a -preocupação do homem
a questão em toda sua extensão, em toda
nal deve ser o resultado do esforço e do entenpúblico experlmenf::ldo e a do nosso próprio
sua intensidade, o que me parece extrema~ dimento de todos e não deve ser prejudicado
partido com relação à difícil situação em que
mente apropriado, porque estamos numa Ca- pelo oportunismo de pessoas isoladas ou
vive o País. Por isso iniciei o meu pronunciasa do Congresso Nacional, e a discussão aqui
agrupadas em --equipe de tecnocrata$, agremento dizendo que o entendimento é a palaterá que se ferir sem-pre sob essa ótica. Até
miações partidárias ou de falso::. formadores
vra de ordem. Espero que não seja a palavra
lamento, nobre Senador Oziel Carneiro, da opinião pública. O entendimento deve ser
mágica para a reconstrução nacional. Muito
quando, eventualmente, vejo que pessoas se fruto dos anseios c da própria consciência
obrigado a V. EX"
manifestam sobre o projeto sem antes, senacional.
O entendime-nlõ,--dizia eu, deve ser fruto
quer, tê-lo lido; sem antes, sequer, terem exaO Sr. Esperidião Amim- Permite-me V.
minado seus objetivos e as suas finalidades.
dos anseios e da própria consciéncill nacional.
Ex.. um ·aparte?
Para nóS que integramos a Bancada dü ParRazão pela qual quero felicitar; inicialmente,
V. Ex• pelas considerações que produz nesta
tido Bemocrático Social no Senado, o ProjeO SR. OZIEL CARI'EIRO -Com prazer
ouço V. Ex~
Casa, neste momento. Em segundo lugar,
to de-Reconstrução Nacional será o resultado
cional; reconstrução que bu5ca dar camisas
aos descamisactos, mas que também evite que
os que estão vestidos não fiquem sem caini-sas.
·
A humildade e a renúncia que estiveram
ausentes nas reuniões do pacto deverão, obrigatoriamente, estar presentes nas do entendimento nacional, para não comprometer seus
objetívos.
O radiCalismo ideológico, as ambiç6es sindicais das representações do patronato e do
operariado, os projetos políticos individuais
ou partidários, devem ceder ao entendimen-
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do entendimento de todos os seguimentf)!-i da

sociedade, de que o respeito :.~o estado Llo
direito é a única- c inequívoca garantia de
sua viabilidadt! e da reconstrução nacional.
Como- não aparteci o nobre Senador Man~
sueto de Lavor. porque nâo podia fazê-lo,
pelo Regimento, aproveito o ensejo para dizer a S. Ex•, ao afirmar que o chamado Projeto de Reconstrução Nacional não toca na
questão do:. cruzados bloqueados que. no
meu entcndimcnto,Jsso não passará pelo crivo do entendimento nacional porque e~t<i
previsto em lei. A não ser que uma nova
circunstância venha determinar que aquill"
que está estipulado cm lei, em face do entendimento, não venha a ser cumprido, o que
será ·muito ruim para toda -a sociedade bra~i
leira.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Espc·
ro que não aconteça.
O Sr. Mansueto de Lámr- Permita-me
um breve_ aparte. Senad_or?
O SR. OZIEL CARNEIRO- Com prazer.
O Sr. Mansueto de La\·or- O meu aparte
ao eminente Senador Fernando Henrique
Cardoso foi nessa linha. Realmente, há dificuldades. Sabemos que há o compromisso
da devolução de!:!ses cruzado~. a partir de setembro, em prestações sucessivas. Agora, se
vai haver entendimento nacional, não podemos desconhecer essa realidade, se está havendo hoje, inclusive, uma turbulência, tendo em vista a expansão da base monetária,
como chamam os economistas • se há até um
zunzun- permita-me a expressão- de que
o presidente do Banco CeiJ.tral estaria, digafnos assim, soçobrando cm razão de haver
permitido essa expansão da base monetária.
calcule quando começarem a libertação dos
cruzados. Essa é uma questão certa, não queremos discutír se vai ou não ser liberado o
dinheiro bloqueado, Não é o que queremos
discutir; queremos sabe_r_é_como se vai colocar essa liberação diante de uma nova explosão inflacionária que possa decorrer desse fato, porque vai haver aumento de consumo,
são US$ 2.5 bilhões injetados na economia.
Como vão ser injetados? Estou querendo que
meus cruzadinho:. sejam devolvidos, e exijo
em cruzeiros! Vou lamentar profundamente
que não seja com o mesmo poder aquisitivo
do dia 15 de março anterior. Agora, como
o Governo vai se atar com a sua equipe econômica é o que nós queremos saber e se o
Governo não está preocupado com isso, 6timo! I:. sinal de que o Pais está muito bem,
mas os indicadores são outros. Foi esse o
meu racioncínio, senador. Eu aplaudo o pronunciamento de V. Ex•
O SR. OZIEL CARNEIRO - Evidentemente, eu não sei qual é a preocupação do
Governo e nem estar credenciado para dizer
o que ele já definiu sobre o assunto. Mas
quer me parecer que, do mesmo modo como
se criou neste País uma obsessão para vencer,
extinguir. e não apenas controlar a inflação,
tenho a absoluta convicção, não s6 como em·
pre::.'ário que sou, mas como, especificamen-

te. ex-diretor de bancos Privado~ e bancos
oficiais. de que _se criou um mito neste_ País:
o m1to dã exprmSaO d:J-base mone-tária.
E em nome des_sa escola monetarbta, estamos desúiifiJo mUito cOisU qUe se construiu
neste Pai~. principalmente no campo social.
Nós ouvimos do Presidente_, através .dt! um
discurso, que se pretende. nesse Pmjeto de
Reconstrução NacionaL a retomada do desenvolvimento. Eu não ::~penas o diria que
a retomada do de-senVólvímento econômico,
claro, porque ai seria apenas o progresso da
economia. Com a devida permi:.são do nosso
professor d~ Sodologin, nós só teremos desenvolvimento c não apenas progresso. da
economi<~ se isso vier acompanhado do bl!mestar social.
Nós pretendemos reverter a situação de
crescimento de nos~o Produto Interno Bruto,
que minguou 4.6<;(. se não estou equivocado,
no último exercícia."E minguOU por 4uê? Por~
que não tivemos capacidade de entender que
um Pais em _desenvolvimento tem que conviver com uma margem de inflação, se at~ os
paú;es desenvolvido::. têm :.ua própria inflação
e o resultado que aí está é a queda do emprego, ê a queda_das condições de vida do::. bra:.ileiros. Mas eu, huje, me dispus a fazer este
pronunciamento e fiz que~tlio tHl primeira
parte de não fazê-lo de improviso, preferi
-escrC\'é-lo exatamente para meditar sobre to-das as minhas palavras. Estou_convcncido de
que se o Governo continua a combater a inflação. mas abandona a opção recessiva, no segundo ano do Governo do Presidente Cullor
todos nós: provavelmente. estaremos na tribuna deste Parlamento para exaltar a melhoria. a preformance do Governo.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Per-mita-me V. EX" um aparte. nobre Senador?
O SR. OZIEL CARDOSO- COm rlluito
prazer. Senador Fernando Henrique Cardoso.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Eu
gostaria de concordar como pronunciamento
de V ._Ex-• -C- simplesmente fazer um comentário sobre a questão da inflação. Assistimos
a um esforço hercúleo para controlar aque-las
--variáveis que eram co_nsideradas as responsáveis pela influçüo. E verdade que houve
uma expansã-o da base monetária, mas é irrecusável que houve um e::.forço muito grande
no sentido de que 05 orçamentos se equtlibras.sem. E sempre se disse que a inflação
'era cons.eqüêticia dos desmandos do controle
do gasto público. Por outro lado há muito
não remetemos recursos para pagar a dívida
externa. que em outro dos indutores do processo inflacionário. Então, com a experiência
mais recente, essns tentativas, como disse V.
_Ex'!.,_ de encarar a inflação somente pelo àngulo monetário, embora o Senador Roberto
Campo!'. pudesse dizer que nunca houve um
controle eficaz da base monetária- portanto
essa teoria não está sendo posta a prova - ,
a e~pcriência da maioria dos que sofrem as
·conseqüências dessas tentativas é cxatamente
·o que V. Ex• mencionou aqui: não se conseguiu controlar a inflação, mas se chegou a
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desarticular a economia. Não creio que seja
_possível tt!r como ohjetivo chegar à meta da
inflação zero. A meu ver, se chegá~semos
a i.<;so por dois ou três meses, o sistema banc:.írio - V. Ex·' ex-dirCtor de -banco ~abe disso sofreria demais. Recentemente um empresário do::. mab influentes do Brasil, que
acompanha de pertt) e-zse processo todo.
mencionava o fl:ltO de que o Banco do Brasil,
no estado atua\, para suportar as pressões
que receb_e, requer uma infl<lçâo de ordem
de 6%- ao mês. Possivelmente, precisamos
ter objctivos de uma reduç~io gradual dessa
ão:.lü<::t. no primeiro mês, depni:., se _conscguirmos uma certa estabilização nestt! nfvel,
buixar mais. Parece-me que foi uma espécie
de armadilha nn qual o Governo cniu. No
início, não se p-ropUnha urlln política re-cessiva, e acabou-se defendendo. na prática, a
política recessiva. Em certo momento, e~
mnu momento-. a Ministra chegou mesmo a
propor a recessão. como uma ameaça e quase
como que um desejo, para dizer assim pelo
menos pam a inflação. O 4ue eu saúdo neste
documento é que esta postura acabou. Eu
não sei como é que vai ser ft:::ito o mífagre.
mas o documento não rem esta mesma postura, ele não está ameaçando o País com arecessão, ele não está colocando como met~
prioritária o controle da inflação, ~erilbOra se
suponha no documento que u inflação está
controlada. Entretanto. acho melhor supor
e não ficarmo::. nós todos aqui a tentar encontrar rcm~úios de urgência como se a questão
fosse letal é melhor deixar supor sem explicitar e tratar du reconstrução nacional do que
ficarmos somente com a obsessão inflacionárin. Eu acho que foi um avanço nessa proposta do Governo c.• portanto, concordo com
V. Ex' de que o caminho é esse mesino e eu creio que V. Ex·· tem o_ !UC~mo pensamento meu -.--sem com isso imaginm que
:;e- possa deixar de combater a inflação. Não
-se trata disso. e_ n<lo há nada mais injusto
para quem vive de salário do que o imposto
inflacionário e a inflação. especialmente com
os mecanismos financeiros que o Brasir desenvolveu pam conviver com ela. faz cQm
que o capital seja c<! paz de atualizar-se a cada
24 horas e o salário, na melhor das hipóteses,
a cada mês. Dt:: modo que a infla~·cio. realmente. é uma calamidade do ponto de vista
da sociedade. Isso é inegável. Mas calamidade maior, já o disse V. Ex", _é não s_e ter
condições para a retomada de crescimento.
O SR. OZIEL CARNEIRO - Agraoeço
o aparte de V. Ex·!, Senador Fernando Hen·
rique Cardoso. Realmente, por gentileza do
Senador Marco Maciel, pude. nu noite do
_çlj_a 14, ler rapidamente o documento. E de
não abandona a política de combat~: à inflação, apenas suavizu os mecanismos e renuncia àquela obsessão de que só utravés darecessão se conseguiria reduzir a infla~·:io.
Mas V. Ex', no aparte. chamou-me a atenção para dois pontns du economia que também não surtiram os efeitos I.{UC a pnlítica
governamental propunha, O l.:ontrole do ddicit público n<io tem um resultado tão hrilhan-
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te diante das dificuldade!i que a :sociedade
passou a enfrentar também em razão disso,
já que o estado é o maior investidor em nos_so
País, porque faltou exatamente aquilo que
está sendo buscado no momento: um entendimento nacional; um entendimentg político,
porque se o Governo Federal, na administração direta, obteve resultados que eu diria
brilhantes- porque partindo d<! previsão de
um déficit de cerca de 9%: ele reduziu para

1%: se não estou equivocado nos números
que estou citando - mas os governos estaduais e os governos municipais ftcaram ao
largo, não participaram. com raras exceções,
é claro. desse processo de austeridade, de

controle da despesa pública. E isso ·acõnteccu
exatamentc quando os constituintes, sabia·
mente, em defe::;a do princfpío da Federação,
estipularam, constitucionalmente, transferênciasdc recursos para estados e municfpios;
e as administrações estaduais e municipais,
repito, com raras exceções, raríssimas mesmo, eu diria, preferirJ.m se emaranhar no
uso da máquina admtnistrativã no processo
eleitoral e chegaram muitas dessas adminisR
trações a um fim mt:lancólico, inclusive com
atraso do pagamento do func;ionalismo públlco, o que não ocorria em nosso Pa(s há bastante tempo.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso -Até
mesmo em São Paulo.

O SR. OZIEL CARNEIRO- Eu n-ãó desejaria citar a "locomotiva brasileira" mas se
até São Paulo teve essa dificuldade, o que
não dizer do Rio Grande do Sul. do nosso
Senador José Fogaça, cuja bàse econQmica
está assentada na agricultura? A propósító,
a agricultura brasileira. lamentavelmente, foi
outro equfvoco na p-olftica econômica. no
meu ponto de vista, e que agora o projeto
se propõe a corrigir.
Tentou-se combater a inflação, mas esqueceu-se a agricultura. e ninguém reduz taxa
inflacionária num país cuja agricultura produz cada vez menos.
De modo que. Sr. Presidente e Srs. Senadores. eu hoje estou. eu n?o diria em estadq
de graça, porque até Jesus Cristo, _antes de
ir ao Jardim do Horto das Oliveiras, também
não estava em estado de graça, mas eu estou
feliz porque vejo que. passada a einergência
anunciada pelo Presidente da Repúhlica, o
País volta-se para a retomada do desenvolvimento, para assegurar ao chefe de famJ1ia
o direito a um emprego e a receber _um salário
mais justo. O Bras[( volta~sc para o entendimento polt'tico sem deixar à margem o Congresso Nacional. E como disse aqui o nosso
ex- Presidcntt.~ ilustre Senndor Nebon Carneiro. ninguém repres-enta melhor o povo brasi~
Ieiro do que o Congresso Nucional. e S. Ex•
disse com muita propriedade; aqui estão os
vencedores e os vencidos. aqui estão os trinta
e cinco milhôes de votos do candidato que
se elegeu c os .trinta e poucos milhões do
candidato vencido no :-;egundo turno das eleições presidenciais.
Portant<>, é cxatamentc a presença do Congresso, a maneira inteligente e hábil com que

o nosso Presidente Mauro Benevides está
conduzindo a ques(áo, juntamente com õ
Presidente da Câmara dos Deputados. é que
me ariima ã dizer que, sem dúvida nenhuma.
esse Projeto de Reconstrução Nacional vai
receber sugestões, vai_ receber cones e vai
receber, com certeza. o apoiamento de toda
a Nação brasileira, que está ávida para sair
definitiyamente dessa crise_ que está não só
envelhecendo precocemente~o País, como a
todos nós, até os recém-nascidos.
O Sr. José Fogaça- Permite-me um aparte. nobre Senador Oziel Carneiro?
O SR. OZIEL CARNEIRO -Com muito
prazer Sr. Senador Jo~é Fogaça.
O Sr. José Fogaça- Nobre Senador OzieJ
Catneiro, poderia concordar inteiramente
co~_ o conteúdo do pronunciamento de V.
Ex•, mas é preeis_o que eu ressalte um ponto
importante: o fato de que o Plano Collor 1
fracassoU em todos os sentidos. Fracassou politicamente e fracassou economicamente.
Economkamente, porque aprofundou o País
num.a __r!,!c~~são hrufaL O Produto Interno
Bruto caiu 4,6%, quase 1 milhão de brasileiros perderam o seu emprego, tivemos uma
queda no (ndice de produção_ em cerca de
30%~ De._modo que houve um castigo, uma
punição drástica em cima da nossa população
através do Plano Collor 1, sem que isso produzisse a contenção inflacionária que pretendia, porque chegar a 20% de inflação _não
é triunfar sobre ela. Portanto, fracasso económico,! E o fracasso político, que no meu modo
de ver, antecede __a tudo, foi a postura do
Presidente, o seu iSolamento, o seu gesto ~er
manentemente arrogante e solitário. No -riiorriento -em que Sua Excelência recusa laços
orgânicos com a sociedade, no momento em
que Sua Excelência negava e recusava qualquer tipo de compromissos com o Congresso
Nacional, o -Presidente estava, evidentemente, abrindo mão também de fortalecer a base
política do seu plano económico. Entã_o, com
esse fracasso político, com esse fracasso económiCQ, o Gov.ex:rio, felizmel)te, a tempo, talyez,_deu uma volta de 180%. Sei que a Ministra Zélia Cardoso de_Mello precisa dizeré politi_camente desculpável - que o Plano
Cóllor-·2 é uni. ã{:lrõfUndamento do Plano Collor 1. Mas não é! O Plano Collor 2 é a negação visceral do Plano 1, é a busca de uma
nova saída por outros caminhos. E, agora,
esse "Brasil ,:__um Projeto de Reconstrução
Nacional", é também uma mudança de atitude política do Governo. Portanto, podemos
ter um pouco mais de esperanças, podemos
alimentar, talvez, melhores e novas expectativas, porque o GOverrio mudou politicamente e_ mudou a sua orientação económica. Se
eu tivesse que registrar o grande fato polftico
do ano _de_ 1291, _eu não chamaria a posse
dos novos Governadores. Os ·novos Governadores es.tão aí, res_ultando de um processo
político normal no Brasil, como vem acontecendo há quase uma década. Portanto, não
é nada extraordinário. O grande_ fato político
de 1991 é que o Governo mudou o seu dire-
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danamento económico e mudou o seu direciOnamento político. Eu diria que em 15 de
março de 1990 assumiu um Gõverno e, agora,
ein 15 de março de 1991, está as_sumindo outro Governo. O que ':'_ai acontecer a partir
daí, que condutas, que linhas, que propostas,
qu_e atitudes ~óncretas serão tomadas, esse
é um outro problema, também vai depender
de nós, também depende da sociedade saber
se valer do grau de força que temos dentro
dessa correlação para obter o mâximo de democracia e o ffiãXimo de avanços econômicos,
não estou me referindo às palavras tradicionais da esquerda brasileira, que só considera
avanço o protecionisroo, o populismo, e outros "ismos". Portanto, veja V. Ex•, estanios
realmente numa nova etapa da vida política
do Brasil, e a partir daí talvez de para se
ter novas esperanças e novas expectativas.
Muito obrigado.
O SR. OZIEL CARNEIRO- V. Ex•, nobre
Senador José Fogaça, com a sua inteligênci<~,
com as suas palavras veio exatamente confirmar o meu estaçl.o _çie esperança, porque é,
sem dúvida alguma, pelo que está anunciado
no plano, um redirecionamento do comportamento político e do coinpottamento na con_dução da eoonomia brasileira. Por isso, disse
na parte escrita do meu discurso que precisávamos conter os xiitas e também evitar os
apoiamentos incondicionais, porqUe ó entendimento nacional vai depender das ponderações, das sugestQe~, das reflexões de todos
os segmentos de nossa sociedade.
O Sr. Garibaldi Alves Filho -Permite-me
V. Ex' um apàit"e, nObre Senador Oziel Car-neiro?
O SR. OZIEL CARNEIRO -Vou só completar o meu pensamento. Quando o Senador
Fernando Henrique- Cardoso aparteou-me S.
Ex~ falou queilãó pãgamos, nos últimos anos,
nenhum dólar da dfvida externa. Isso vem
comprovar também que o processo, a Idéia,
a pregação do calote, a pregação da moratória unilateral não se justificava, porque os
dólares que deixaram de sãir não forairi sUficientes para a retomada do nosso de-serivolvimento e para o crescimento do nosso Produto Interno Bruto.
Ouço V. Ex•, Senador Garibaldi Alves Filho, com muito prazer.
O Sr. Garibaldi Alves Filho - Senador
Oziel Carneiro, penitencio-me por não te(
tido oportunidade de ouvir todo o discurso
de V. Ex' pois estava participando de uma
reunião que reformula os estatutos do
PMDB. Mas chego aqui. já no final do seu
pronunciamento, e concordo com V. Ex·' c
com aqueles que o apartcaram. Realmente.
temos. a partir de agora, um novo direcionamento do Governo no campo cc-onómíco. um
novo direcionmnento político. Sei qüe a ênfase do seu pronunciamento é Com rela~·(ío ao
aspecto económico, mas queria lcmhrar a V.
EX:' e à Casa n~stc aparte rápido, que vamos
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ter. na próxima quarta-feira ou talvez até
mesmo amanhã - acredito que na quarta·
feira -- maís--u-m.- teste dc~se novo espírito
do Governo com relação .ao entendimento,
quando se der a votação dos destaq~es das
medidas provisórias. Estamos acrcdttando,
estamos apostando em um acord?, em um
entendimento cm torno desse proJeto, entre
o que pensa a Bancada do Governo e o que
pensa a Bancada da Oposição na Câmara dos
Deputados. Estou ouvin_d_o atentamente as
conclusões do discurso de V. Ex•, acreditando
que agora a responsabilidade é muito de _to-

parecia uma questão já superada, pois V. Ex•.
Sr. Presidente, e outros eminentes Senadores
fizeram, da tribuna da Casa, um importante
pronunciamento sobre o assunto.
Na sessão de sexta-feira passada discutimos
o assunto e houve um esclarecimento que
consideramos satisfatório pár parte de S. EX",
o eminente Líder Senador Ney Maranhão,
diante da questão levantada aqui, se estava
ou não havendo uma retaliação contra a pessoa e as-empresas ligadas ao ex-Governador
do Ceará, Sr. Tasso Jereissati.
O emineOte Více-Lfder do Governo e Lí·
dos nós que _c_ompomos o Congresso NaclO·
der do PRN na Casa, SenadOr Ney Maranal, o Senado Federal, no sentido de_ oferecer
nhão, um colega do melhor quilate, que geR
a nossa contribuição, diante da proposta do
ralmente nos traz uma palavra de sinceridaGoverno.
de, informou que S. EX~ sabia que havia um
inquérito desde 1988. Portanto, não se trataO SR. OZIEL CARNEIRO - Agiadecemos a V. Ex• pelo aparte, ·nobre Senador -va- de uma retaliação ao então Governador
Garibaldi Alves Filho. Para concluir, quere- do Ceará, pelas denúncias que fizera em irremos dizer que no combate à inflação, apesar gularidades ,com recursos aplicados pelo Ministério da Açãu Social, lá no Estado do Ceada ênfase exagerada da opção recessiva, o
rá, uma vez·que o inquérito tinha sido instauGoverno obteve alguns resultado::;, diríamos,
positivos, porque, quando assumiu, tfnhamos rado desde 1988. Ele próprio havia feito deuma inflação -galopando em torno de 80, núncia dessas irregularidades durante a poss·e
do Sr. Adauto Bezerra, na Sudene, há quase
85%, e uma previsão para mais trinta dias
um ano.
de atingir a casa dos 100%. 100% ao més
Então, que não se ligue este fato surgido
e não ao ano. Em 1964, quando caiu o Presidente João Goulart. a inflação andava em agora com as denúncias relativa~ à aplicação
de re_cursos do Ministério da Ação Social.
torno de 94% ao ano, e foi evitada a hiperinEm suma, a explicação do eminente Líder
flação. Se foi evitada a hiperintlação foi evita- do também o caos económico c provavelmen- Ney Maranhão, um colega que merece todo
te a desordem social. E esse sacriffcio da po- o nosso respeito e- atenção, foi satisfatória.
Não queríamos jamais prosseguir tratando
pulação brasileira, sem dúvida nenhuma, nós
desse assunto já sepultado,_ de_ um episódio
o suportamos e aceitamos, _exatarncnte porque a reconstrução democrática, o fortaleci- lamentável. Agradecemos ao eminente Líder
Ney Maranhão pelas informações que trouxe,
mento da nossa democracia foi mantido, não
pois havíamos dado a questão como supehavendo desordem económica nem caos,
rada.
contradizendo os arautos de que só nas dita·
Mas eis que, para surpresa nossa, e creio
duras é possível se res.tabelecer o desenvolvimento económico e controlar a inflação e que também de V. EX" e dos eminentes Senadores, os jornais de todo o País, ontem, domuita gente cita como exemplo o Chile. Eu,
mingo, trouxeram, alguns em primeira páginessa parte, felicito o Go~·erno, porque deu
esta grande contribuição. Infelizmente, con- na, uma nota estarrecedora do Ministério da
Justiça, do Departamento de Polícia Federal,
tudo, esqueceu-se de que o Brasil é um País
intitulada "A Verdade Sobre o Escândalo Jede crescimento demográfico, é um País com
reissati".
grandes_ problemas sociais.
É sobre essa nota, Sr. Presídente, que versa
Aindii hoje dizia ao nobre Senador Nelson
o meu pedido de informações. Não quero
Carneiro, quando estivemos no Itamaraty,
mais comentários mas gostaria que o Sr. Miparticipando de uma homenagem ao Sena·
nistro da Justiça, um eminente colega nosso,
dor, Presidente do Senado peruano, de que
Senador da República, hoje Ministro da Jusbrasileiro que nasc_e, se_ não debelarmos essa
tiça do Governo Collor, nos esclarecesse a
crise ou morre por uma questão de saúde
respeito do assunto. Assim, na forma da
ou morre por urna questão social. E isso não
Constituição e do Regimento da Casa fazepode continuar. Muito obrigado.
mos um apelo a S._ Ex~ nesse sentido, reqUeEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
remos informações sobre alguns fatos conti(Muito bem!)
dos na própria nota e que precisam realmente
de esclarecimentos. Para resumir, vou ler o
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Com
texto.
a palavra o nobre Senador Man~ueto de Lavor".
Excelentíssimo Senhor Presidente do
Seriado Federa.!
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB
Prezado Senh_or Presic!ente,
- PE. Pronuncia o seguínte discurso. Sem
Tendo em vista a publicação, no dia
revisão tio orador.) - Sr. Presidente, Srs.
17-3-91, nos principais órgãos da imprenSenadores, apresento à Casa um pedido de
sa nacional, da nota oficial intitulada "A
informações que faço ão Exm"-Sr. Ministro
Verdade Sobre o Escândalo Jereissati",
da Justiça, Senador Jarbas Passarinho.
assinada pelo Sr. João Martins, do SerAntes, porém, devo dizer que es.sa ques·
viço de Comunicação Social do Departatão, objeto do meu pedido de informações,
mento de Polícia Federal, venho regue-
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rer de V. Ex•, nos' termos do art. 50,
§ 2~, da Constituição Federal, e do art.
216 do Regimento do Senado, seja enviado ao Exm" Sr. Ministro de Estado
da Justiça, Senador Jarbas Passarinho,
o presente pedido de informações, formulado através das indagações que seguem:
1) Em que órgãos da imprensa foi publicada a referida nota, e quanto se pagou a cada um deles pela sua publicação?
2) A que títulos foram contabilizados
essas despesas?
3) Se da própria nota se depreende
que houve um ""grande número de empresa-s envolvidas", e se o inquérito policial n9 119/88, citado, "resultou desdobrado em 139 outros inquéritos, todos
merecendo tratamento igualitário por
parte do DPF", por que somente as empresa<> ligadas ao ex-Governa_dor Tasso
Jereissati foram citadas nominalmente
na publicação em tela?
4) Quais são as empresas que se utijizaram dos ''serviços" do escritório do
citado indivíduo (Carlos W_endt), que
fornecia notas fisc:lis frias visando fraudar o fisco, a Sudene, e o Finar?
5) Quais são as empresas ou pessoas
físicas envolvidas no inquérito poHcial
n9 119/88 e nos 139 outros inquéritos dele
resultante? Quais são os responsáveis·
pelas atividades criminosas investigadas
nesses 139 inquéritos?
6) Quantos e quais desses processos
já foram enviados à _Justiça?
A justificativa oral Sr. Presidinte e Srs.
Senadores. que faço, é para que, nesta República, as coisas públicas sejam tratadas como
convém, com a seriedade, com o respeito às
pessoas, às instituições e ao erário. Pelo conhecimento que se tem do preço de publicação de notas em jornais, e pelos jornais
que chegaram -ao meu gabinete, todos com
essa nota, alguns, em primeira página, suponho que foi gasto muito dinheiro. E se se
quer gastar dinheiro público, deve-se visar
ao bem público e não a perseguição e ao
mal de pessoas, de quem quer que seja.
Se era para dar conhecimento desse problema, então teria que haver a eqüidade, a que
se refere a nota: tratamento igualitário. Mas
não houve. Ironicamente, a própria nota se
refere a um tratamento igualitário a todas
as empresas.
O Departamento de Polícia Federal, responsável pela nota, paga a praticamente todos os principais órgãos de imprensa do País;
apesar de na nota referir-se a um tratamento
igualitário, cita apenás duas ou três, e cita
apenas uma pessoa, o ex-Governador Tasso
Jereissati.
Parece-me uma discrimimiçáo, uma individualização com caracteres de crime contra
a informação, senão contra a honra, de S~
Ex•, o ex-Governador do Ceará.
Como não sou partidário do eminente exGovernador, homem público, Tasso Jereissati, sinto-me bastante isento, não me move
nenhuma paixão, nem a partidária.
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Realmente, conforme disse aqui no discurso de sexta-feira, quando tivemos as informações que julgamos satisfatórias, do eminente
líder Ney Maranhão, Tasso Jereissati foi um
grande administrador, é um empresário, até
que provem em contrário, correto não merecia ser colocado na via da amargura. Já naquela época dizíamos isso_, e não sabíamos
que no domingo, dia seguinte, iria haver essa
verdadeira diatribe, esse ataque frontal e pago com o dinheiro público~Por que isso, Sr.
Presidente?
Deixo o meu requerimento, quero cj_ue o

Sr. Ministro da Justiça, um homem correto,
coordenador político do Gov_erno, cuja sensatez e tarimba política ninguém discute nesta
Casa - todos nós o respeitamos - esclareça
ao Senado da República sobre esses fatos
aqui questionados. Realmente lamentamos
esse episódio e ternos que ter explicações so·
bre os seus desdobramentos.
O Sr. Beni Veras --Permite V. Ex• um
aparte?

O SR. MANSUETO DE LAVOR prazer ouço V. Ex•

Com

O Sr. Beni Veras - Elogiei de maneira
especial a atitude de V. EX" que, revelando
a sua constante preocupação com a qual idade
da nossa democracia, busca fazer com que
esse assunto seja tratado com mais e.quihbrio
e sensatez. O que choca é que essa queStão,
da parte do Governo, foi colocada desde o
primeiro momento de uma maneira extremamente apaixonada. Mesmo quando o Secretário de Imprensa do Presidente da República
sucedeu entrevista coletiva sobre o assunto,
essa entrevista foi eiVada de ínsiriuãções das
mais grosseiras, como se houvesse a íilterição
deliberada de colocar o ex-Governador do
Estado do ceará na condição de um criminoso comum. Nessas declarações diz-se, in·
clusive, que o caso do então governador do
Estado do Ceará está afeto à Delegacia de
Roubos e Furtos; insinua-se continuadamente que S. Ex~ teve a intenção de fraudar a
Sudene e de apropriar-se de recursos daquele
órgão para seu benefício pessoal. QUal, afinal, a verdade dos fatos? A Verdade é que
o Sr. Tasso Jereissati possui inúmeras empre·
sas, de cuja gestão di reta achava-se af~stado,
em 1985, por uma razão de saúde, tendo elas
ficado entregue a executivos. :É. possível, então, que, no desenvolvimento do trabalho
dessas empresas alguns problemas de caráter
fiscal possam ter existido. Para isso, a corre~
ção é o auto de infração, é a discussão da
justeza ou não dessa atitude empresarial. O
que se faz agora é extrapolar a questão desse
âmbito para o âmbito poUtico de caráter geral, que revela uma intenção deliberada de
causar prejuízo à imagem do governador do
Estado do Ceará. Uma de suas empresas,
por exemplo, algumas máquinas e, ao adquiri-las, recebeu uma nota, que não é fria porque correspondia a máquinas que existem
ainda hoje nessas empresas. Apenas as que
vendeu não se encontravam com· a sua. situação legalizada junto ã Receita Federal e ao

Fisco do próprio Estado--do -Ceará. Em conseqüéncía, foi levantado um auto de infração
que foi pago pela empresa do Sr. Tas5o Jereissati, encerran-do assim a discussão a respeito
da questão tributária, saciada por si mesma
através do atendimento ao auto de infração.
Levanta·se nessa nota do governo que o Sr.
Tasso.Jereissati poderia ter utilizado esse instrumento, através de uma das suas empresas,
no caso,_a Imobiliária Jereissati, para obter
recursos especiais jUnto à Sudene_:_ Isso não
é verdade. A Imobiliária Jereissati não tem
qualquer relação especial, nenhum projeto
com a Sudene e disso sabe muito bem a Secretaria da Receita Federal, que está levantando
esse inquérito. Ao saber que a Imobiliária
Jereissati nada tem com a Sudene, por que
a Secretaria da Receita Federal insiste em
destacar, nas notas, de maneira _sutit, que o
Sr. Tasso Jereissati poderia utilizar recursos
em seu benefício próprio? Somente uma intenção deliberada de lev~ntar uma suspeita
c pois, sabendo-se que uma acusação pesa
muito mais do que uma negativa posterior,
procura--se deixar uma marca indelével na
pessoa daquele político cuja característica
principal, e se perpetrar até o presente momento, foi não ter apoiado o Governo Federal no seu pleito quando lutava para eleger-se
nas últimas eleições. Vê~se claramente, através até do título da Nota." A verdade sobre
o escândalo Jereissati", a intenção d-eliberada
entidos, talvez com a certeza de que o que
se acusa pesa mais do que a defesa. Elogio
a iniciativa de V. Ex~ Senador Mansueto de
Lavor, quando busca esclarecer essa questão.
Realmente, choca ver todo o poder do Governo Federa"! lançado sobre a pessoa do exgovernador do Estado do Ceará, justamente
no momento em que S. Er deixa.o governo
daquele estado, coberto pelo respeito, pelo
amor, pela solidariedade do povo.
O seu governo à frente daquele estado foi
exemplar. Vários outros estadoS do País tém
procurado verificar como de se aesenvolveu,
de maneira que possam ser aplicadas algumas
soluções ali encontradas, na gestão de estados
pobres do Nordeste, que precisam ser levados
com seriedade, c_orreção e honestidade.
Agradeço o aparte que V. Ex• me concedeu
e sinto-me estimulado a julgar que o Presidente da República, que exorbita do seu papel neste caso, seja contido em suas tendências totalitárias, de maneira a que sejam respeitadas as indivídUa1idades das pessoas e dos
políticos da nossa Nação. Muito obrigado.
O SR. MANSUETO DE .LAVOR- Agradeço a V. Er os esclarecimentos que traz
a essa justificação oral do meu requerimento,
Sr. Presidente, Srs. Senadores. O que nos
estarrece, Senador Beni Veras, não são sequer as diatribes do Porta-Voz, pois essas
já se tornaram até folclóricas diante do País,
se bem que lamentáveis, mas o fato de vetus·
to, o provecto, o respeitável Ministério da
Justiça, através do seu Departamento de Polícia Federal, envolver-se de uma maneira tão
apaixonada e tão facciosa num" episódio des·
se. É uma nota, assim, de facções políticas

Terça-feira 19 995

em guerras, em atrito, é uma briga talvez
de apaixonados defensores de facções, de um
Ministério. Supunha-se que apresentasse nesse episódio numa posição de magistratura,
de julgamento, de frieza, digamos assim, com
a seriedade que todos nós esperávamos de
um Ministério.
Na realidade, preocupa-nos esse envolvimento do :MinistériO_ da Justiça, a maneira
como se envolveu, através do seu Departamento de Polícia Federal. Chega ao ponto
de contradizer·se, mencionando que está havendo tratamento igualitário. Como está havendo tratamento igualitáriá nos cento trinta e nove inquéritos, ou não sei quantos,
quando sabemos que está ocorrendo isso?
Vem à lembrança oPr9curador da _República, no Ceará, se não me engano, õ Sr.
Metton Alencar, que disse: '"'Estão sendo feitos inquêrito~, mas o Governq Os deixou- dentro da gaveta, pedi várias vezes para que eles
prosseguissem, o Governo não quis,- para,
no momento que lhe conviesse, de acordo
com o seu humor ou a sua indisposíção contra
essa ou aquela pessoa, ou emp~esa, retirar
da gaveta e colocar.a público". E a maneira
mais mesquinha e mais inconveniente de fazer investigação. E aí volto a pensar que hou~
ve retaliação, que está havendo uma perseguição mesquinha e de caráter eminentemente político.
Essa nota me parece absurda para os pro·
pósitos elevadíssimos do Ministério da Justiça. E há um~ declaração de um Procurador
da Justiça Federal, no Estado do Ceará, dizendo que isso não e·perseguição política porque é not:mal haver investigação, inquérito,
e que o fisco deve_ averiguar mesmô essas
empresas. Todas as empresas que tenham recursos do Finor devem ser investigadas, por~
que usam recursos em caráter privilegiado.
Agora, diz-se que essa citada aqui aplicou
recursos do FinO r. E vem a insinuaçãQ maliciosa e calun!OS<! - no caso nãq é apenas
uma falta de informaç'ão - , do Procurador
da República que, numa nota a todo o País,
diz que esses inquéritos, principa1mente
aqueles onde havia envolvido o lado do Governo, foram colocados na gaveta mas que,
se realmente interessar, hoje ou amanhã pode o Governo retirar um deles fara lançar
a opinião pública contra essa ou aquela pessoa. Senão, ficará tudo como está, sem averiguações, sem nada. Essas palavras não são
minhas, são de um Procurador da República,
o Sr. Metton Alencar.

e

-0 SR. PRESIDENTE (WilsoriMartins)Lembro a V. Ex~ que faltam três minutos
para encerrar a sessão.
O SR. MANSUETO DE LAVOR - Antes
de terminar, eu pediria permissão a V. Ex'
para conceder o aparte ao eminente Senador
Chagas Rodrigues.
O Sr. Chagas RodrigueS:....... NObre Senador
Mansueto de Lavor, quero elogiar e apoiar
a iniciativa de V ~Ex~ O ex·Governador Tasso
Jereissati realizou uma administração honesta, -admirada por todo o País. Trata-se de
um governador - e foram poucos - que
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conseguiu cumprir todos os seus compromb-

o Fisco. Interrogado em cartóriO, o referido
confe.:;sou sua atividade criminosa, revelando
as várias empresas que se utiliZaram de seus
"serviçoS,.. (Dotas fiscais falsas) para que pudessem fraudar também a Sudene, bendi·
dando-se dos incentivos fiscais do FINOR
-Fundo de Investimentos do Nordeste.
Devido ao grande número de empresas envolvidas~ o Inquérito Policial n'' 119/88 resultou desdobrado em 139 outros inquéritos, todos merecendo _tratamento igualitário por
homem honesto. honrado, um homem que,
parte do DPF. Um deles, o de n~ 330/90,
à frente de um grande estado. realizou uma
foi instaurado em 25-10-90, para apurar o
admintstração proba, não--acredito que puenvolvimento dos responsáveis pela Imobidessê ter praticado qualquer deslize à frente
liária J ereissati S/A na u-tilização desse expe·
de qualquer uma de suas empresas. Louvo
diente cririlinoso. Um dos proprietários da
a atitude_ de V, Ex• Aqui estamos para censü·
Imobiliária Jereissati S/A é o Sr. TassoJereisrar os culpados, mas não podemos admitir
sati, ex-Governador do Ceará.
que homens honestos sejam acJJsados desta
Os responsáveis pelas atividades criminomaneira. Essa é uma injustiça que rcpeHmos.
sas investigadas nesses 139 inquéritos estão
Apóio, portanto, a iniciativa de V. Ex•
sujeitos às penalidades previstas na Lei n'-'
4.729/65 (sonegação fiscal, que prevê pena
O SR- MANSUETO DE LAVOR - Muito de seis meses a dois anos de prisão), no art.
obrigado~ Senador Chagas Rod-rigueS. A - 172 do Código Penal (uso de duplicata simuquestão, essa pendência do meu pedido de lada, com pena prevista de um a cinco__ anos
informação seria realmejlte_ objeto de uma_ de reclusão) e no arL 288 do Código Penal
Co_miSs"ãO Parlamentar de Inquérito, caso não (formação e participaç-ão em bando ou quafosse respondido. Mas não_sreio, nem de londrilha para o cometimento de delitos, com
ge, que S. "Ex• o Ministro da Justiça, o emi- pena de um a três anos de prisão).
nente_Senador, o respeitável Senador J arbas
Outra empresa estabelecida no Ceará, a
Passarinho não vá responder a esse pedido FRUTOP - P-rodutora de Alimentos S/A,
de informações.
está envolvida na utilização de notas fiscais
Creio que a resposta de S. EX" irá até além falsas, em poder da Receita Federal e à dispodo que foi pedido, porque esse episódio exige sição dos interessados, emitidas pela fifrti.a
esclarecimento. Realmente esperamos que os !METAL - Tridústria -Metalú[gica· Alencar
recursos públicos, os reC.ursos destinados ao
Ltda. Essa atividade criminOsa foi" ftagnida
Ministério da Justiça_e_ao_Departamento de
durante inspeção fiscal de rotina. Conforme
Polícia Federal sirvam _para causas mais no- certidão da própria Secretaria da Fazenda do
bres, comÔ, por exemplo, a própria seguran- _ Ceará, a firma !METAL foi extinta em
ça do País, dentro dos __objetivos da Polícia
3-10-79 e, não obstante, emitiu notas fiscais
Federal, dos objetivo~ constitucionais e não
falsas para a FRUTOP em novembro de 1985
para mesquinhas perseguições de caráter po- e abril, maio e julho de 1986. A Receita Fedelítico, como parece evidenciar essa nota que
ral multou a FRUTOP em 18 milhões e 500
estou comentando, e que é objeto do meu
mil cruzeiros e a multa foi paga, como recopedido de informações.
nhecimento tácitp de culpa.
__ _
Não creio, em absoluto, que o Sr. Ministro
São acionístai da FRÚTOP- Produtora
Jarbas Passarinho, não queira nos atender
de Alimentos S/ A, o Sr. Tasso Ribeiro Jereis·
e não o' faça o mais rápido possível, em termos
sati e familiares e suas empresas Agropecuáde asse-gurâr ao Senado e ao País as informa- ria Jereissati Ltda., TJ Participações S/A e
ções que todos nós estamos querendo, e que RJ Participações SI A.
tentei resumir nestes 6 ítens do meu pedido
Brasília- DF, 17 de março de 1991.de informações.
João Martins, Serviço de Comunicação Social
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito
do Departamento de Polícia Federal.
bem!)
Durante o discurso do Sr. Mansuero
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
de_ Lavor, o Sr. Beni V eras, Suplente de
O SR. MANSUETO DE LAVOR EM
.Secretário, deixa a cadeira da presidênSEU DISCURSO: .
cia; que é_ocupada pelo Sr. Wilson .Mar-têiiS--:-- --·--- ~
A VERDADE SOBRE O
"ESCÂNDALO JERElSSATI"
O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins)O Departamento de Polícia Federal vem
a público informar que em abril de 1988 ins- CoQcedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.
taurou o· Inquérito Policial n'-' 119/88, com
o objetivo de apurar a utilização de carimbos
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBfalsos. de uso exclusivo da Receita Federal,
BA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
da Secretaria da Fazenda e de outros órgãos Presidente, Srs. Senadores, uma renda per
públicos no Ceará. capita de US$ lO mil anuais é o limite ~om
A investigação policial identificou o escrique se convencionOu separar os países desentório do indivíduo Carlos Wendt, que vendia
volvidos dos subdesenvolvidos ou em desennotas fiscais "frias" ou falsas, para fraudar volvimento.

sos e, com austeridade, realizou uma administração fecunda. Esperamos- que o requerimento de informações de V. EX• Seja respondido na forma regimental e legaL Se as respostas não vierem, acredito que V. EX", também com o nosso apoio, solicitará a instauração de uma Comissão Parlamentar de Inquérito para que esse assunto seja devidamente esclarecido. Como é público e notório
que o ex-Governador Tasso Jereissati é um
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Ultrapassar essa barreira tem sido o objetivo número um de todos os países do mundo
ao longo de sUas trajetórias de cresciinento.
No Brasil e demais países do Terceiro M~n
do, o despertar dessa consciência desenvolvimentista, da necessidade de se ado tarem medidas eficazes para intensificar o processo ou
para adequar o ritmo do crescimento ao comportamento das outras variáveis envolvidas,
como o controle dos preços, o equihbrio das
contas externas, do orçamento público. etc.
eisa consciência só surgiu quando já baixava
a poeira da JI Guerra Mundial, evidenciando
as grandes desigualdades existentes e fa~endo
surgir o pensamento econômico que mostrava a importància do intervencionismo estatal
na fonp.ulaçào e condução de políticas de
crescimento estável e auto-sustentado.
A defesa contra a recessão e o desemprego,
e não a deliberada opção pelos mesmos. qualquer que seja o obstáculo â continuidade do
processo de crescimento, tem sido uma preocupação permanente, sobretudo dos países
que ainda não atingiram o estágio de desenvolvido.
_
No Brasil~09 pós-guerra aos anos 70, todas
as políticas. planos e- programas econômicos
ado taram o crescimento económico como objetivo prioritário, tendo a busca do pleno emprego dos fatores de produção como meta
principal.
A própria Constituição Federal tem na
"busca do pleno emprego" um dos princípios
ge~ais do seu. título sobre a Ordem Económica e Financeira.
O protecionismo do mercado interno contra a abertura indiscriminada a produtos estrangeiros tambl!m foi uma constante nos modelos adotados naquele período. Nesse sentido, _:iliás, náo se fez mais também do que
seguir a pçlttica adotada pelos desenvolvidos
em fases precedentes de suas trajetórias de
crescimento.
Durante quatro décadas, o Brasil ostentou
taxa~ de çrescimento superiores a 7% ao ano.
Eii:i 1950, o nosso País ocupava o 40" lugar
em volume de produção, passando para a
8! classificação no final dos anos 70.
A projeção dos índices de crescimento verificados na década de 70 mostra que o Brasil
faria o percurso rumo ao desenvolvimento,
ou seja, atingiria o·s US$ 10 mil de renda
per capita anual, no prazo de 27 anos. O
prognóstico, àquela época, era de que, no
limiar do ano 2000, estaríamos fazendo parte
do fechado _clube do Primeiro Mundo.
- Mas o Brasil dos anos 80, depois que passou a adorar sucessivas e frustradas políticas
restritivas, de inspiração alienígena - ou,
mais precisamente, dos credores internacionais com o aval do FMI - , mostrou que
precisaria levar, segundo recente editorial da
Conjuntura Econômica- revista da Fundação Getúlio Vargas- se mantidas as condições prevalecentes, nada menos do que 245 .
ands para atingir os US$10 mil dólares anuais
de renda per capita.
Enquanto nossa sociedade acumulava perdas sucessivas, países como o Japão, Coréia,
Taiwan, e tantos outros igualmente depen-
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dentes de. petróleo, além de serem carentes
de recun;os naturais que o território brasileiro

tem em abundância, prosseguiram em ocel..::rada escalada desenvnlvimcritbta.
A evolução do Produto Interno Bruto
(PIB) br~ileiro, segundo os dadm; do IBGE.
nos mostra (quadro anexo) a reduçüo da atividade económica em cinco anos consecutivos
-de 1980 a 1984, quando_, no final do período, alcançava os 98,9% da produção de 1980.
A reação ocorrida em 1985 foi sustentada
em cu_rto pen'odo pela plano de estabilização
instituído cm- março de 1986. No ú~timo tri·
mestre. já começava a perder ímpeto e, effi1987, a retraçào tornava-se patente. frustràn·
do já o Plano Bresser. O Plano Verão, terceira tentativa di! _estabilizaçii.ó, editado e111 janeiro de 1989, possibilitou um ligeiro reaquecimento. mas os índices inflaclonárlos, como
nos planos anteriores, dispararam, desta vez
atingindo o recorde hi!>tórico de 84Cf em fevereiro de 1990.
O chamado Plano Brasil Novo. do Governo do Pre~identc Fernando~ CoUor de Mello.
ao preço de um elevado cUsto social, coÕteye
a fúria avassaladora da inflação só nos pfiffieiros meses, NQ final do seg1,1ndo t.rim,_e_st.rc,
fez cair a produção cm_ 8% _em relação ao
trimestre _anterior, a 12% em comparaçilo
com igual perlodo do ano an_tcri_or. A llgeira
reação apresentada no terceiro trimc:stre foi
sucedida por novos sinais de retração no final
do ano e nova disparada dos índices inflacíonárlos, que chegavam_ a,_o~ 290: em j?neiro
deste ano, apesar da forte cont~nção da líquí- ·
dez.
Srs. Senadores. a expt!riência brasilc'ira de
uma década de repetidaS c 'frustradas tentàtivas visando ao reajustamento económiço
através de pollticas de contenção da demanda
interna, ou da produção de grandes excedentes para exportação, Cl)mO no período anterior, o que dá no mesmo, pois reduz a of~rta
interna de bens, essas experiências fracassadas, em termos de crescinicnto como tãrhbém
do equilíbrio dos preços, são mais do que
suficientes para mostwr a nece!iSidade de se
seg~ir por outros caminho!>. '
E lamentável que o Presidente Collor, elei·
to pelo voto direto e beilefich:~,do com uma
forte demanda social por mudanças, tenha
insistido em repetir. de forma ainda mais dura, os erros do passado.
As tentativas, também fracassadas, de realização de _um pacto social, mostram que a
sociedade brasileira, representada nesse pre·
tendido entendimento, não está mais disposta
a concordar com pol(ticas que continua a per·
seguir a trilha espinhosa do combate à inflação via recessão, e que, frustradas em seus
resultados, vai-Se perpetuando ao longo dos
anos.
Mais algumas deduções, com base em dados recentes de órgãos oficiais, serão esclarecedoras para comprovar a inviabilidade social
e económica de qualquer tentativa de adotar-se uma política recessiva em noss_Q .País.
Se o PIB, em 1990, era apenas cerc; de
20% superior ao de 1980 e a população cresceu em média 2,4% ao ano, podemos dedu-

zir, com alguma margem de segurança, que
a renda per Capitado ano passado era inferior
à de 11 anos atrás.
Os i_q.dic.a!fores de .~J!iprego da Fíesp explici!a_m que os n(veis de ocupação da indústria
paulista, setor mais dinâmico e em local de
maior concentração se mantiveram sistemati·
camente abaixo dos observados em 1986/89.
Segundo a mesma fonte, a massa salarial
apresentou-se ainda menor, significando uma
perda de sal.ário real e redução nos níveis
de consumo. Enquanto o nível de emprego
atingiu os 91,82, a massa salarial representou
91,14%. Este dado mostra a tendêncía re-gressiva do emprego e da renda real do setor
nos_ últimos trêS anos:
Convém~ entretanto, lembrar que, nos
quatro Primeiros anos da década, o desempCnbO do setor industrial e o nível de emprego em São Paulo foi inferior ao de 1980 e
que, no presente,_a perspectiva, considerando o péssimo desempenho de janeiro e fevereiro últin10.s, é de continuar _a tend,éncia decrescente, não se sabendo por quanto tempo
ainda.
Cerca de dois milhões de brasileiros economicamente ad11os e_sta:vam desocUpados há
um ano atrás, a quarta parte dos quais na
região Nordeste. Em 1990, a taxa de desemPrego divulgada pelo IBGE foi de 4,3%, passandp para 5,2% em janeiro último.
Cerca <;le 30% d~s pessoas que trabalham
não têm carteira assinadat estando, portanto,
for~ do abrigo da assistência iraba.Íhista e previdericiáda, e do sêgurO-dêsériq;rego.
·
Trinta e __ Cpiaho · po[ 'ceri.tO ·da população ·
eéonomicaffieTI.te a-tiva br8.sneira e 43% da
nordestina ·'ganham menoS de doís salários>'
mínimos.
MaiS de -2d milhões de brasileiros, entre
os quais 11 milhões de nordestinCls com mais de 10 anos de idade, são allalfabetos.
Trínia- e clri.cO.pór cento das famílias brasiw !eiras não~tefu_cas_a própria nCm financiada.
E rriaís de 27% dos domicilias não são serviw
dos_ por rede de atias_tec_imetno "d'água; erri
37% não há _coleta de lix_o pelas prefeituras;
14% não possuem luz elé_trica, 43% não têm·._
filtro; 30% não têm geladeira; 28% ainda-.
não tiveram acesso à televisão; e 16% dos-~
domicílios brasileiros não têm nem mesmo
um rádio.
No Nordeste, esses d,ados são .ainda mais
assustadores. Se comparados com o Sudeste; ·
os itens acima apresentam uma diferença entre 30 e 50%.
Estranhamente, em 1990, como vem aconw
tecendo a cada final de década nos últimos
60 anos, o Governo não fez o Recenseamento
Geral da População. Provavelmente, os resultados levantados fora de projeções e amostragens irão surpreender e chocar a muita
gente.
É fundamental que se proceda logo ao recenseamento geral porque, em onze anos,
houve muitas mudanças de tendências, e ne~
nhum planejamento pode ser viabilizado com-.
daiiOs falsos, imprecisos ou desatualizados.
Sr. Presidente, Maquiavel, filósofo italiano
do século XVI, que ensinOu aos príncipes,
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segundo ele_ próprio, "de que modo se estabelece a tirania", mas ao mesmo tempo ensin9u
ao povo "como defender-se dela",_ recomendava que "ao apoderar-se do podá, "é preciso fazer todo o mal de uma só vez, a fim
de que, provado menos tempo, pcireça menos
amargo, e os benefícios fazer: poUco a pouco,
a fim de que sejam mais bem saboreados".
Quer-nos parecer que o Plano Brasil Novo
teve inspiraçãO no maquiavelismo. Só que
o mal perdura por um ano e agora se consolida no Plano Collor 2. Não haverá tempo
para "benefícios''.
Elegendo a inflação com recessão e desemprego como -objetivo prioritário; come"ç0u,eri1 ·contradição às promessas de campanha,
confiscando 80% do dii1heiro depositadO nos·
bancos, o que provocou uma crise de.liquidez
jamais vista anteriormente:. Prometia-demitir
360 mil funcionários públicos federais,
112.000 dos quais já foram dispensados,
37.000 aposentados e 55.000 colocados em
disponibilidade.
. .
Paralelamente, há np~ídas de ·q~~ o núméro d_e cargos de confiáDçafoi elevado, como
taro bém o valor de su~ remunerações.• ~s.tas
em' 45% acima dos _r~ajus_tes.norirwls concedidos. Pouco se tem falado nessa nova forma
de concentração de r:enda, de coOj)tã.Çã_p_ de
descontentes e de fqrtalecímento do poder
de mando nos vários escalões do Governo,
boa parte nos órgãos transferidos para o Palácio do Planalto pela reforma administrativa.
Os cortes nos inves.ti_inep.tO? públicos deterioraram a qualidade. do,s serviçOS prestados
em todos os se.tores, des_tacaõam«int~ pelo impacto sobre a sociedade. e a ec-Onomia, nos
setores de educação, Sáúde, enefg'ia e tr"ansportes. Ao mesmo tempo foram b8.iXàd0s su~ ·
cessivos aumentos nas tarifas,_ sigriifiCando
que, além do efeito recessivo, a Nação está
pagando mais caro por serviços de pÍor qualídade.
Os salários mfnimos,_ que em marçp dp .anQ .
passado equivaliam a US$ 98, nÇl J\õa{ çle
janeiro últi~o corre~pondiam a us~ 7_2..
A falta de liquiae.z monetár~, a r~dução
das encomend_a~ gçVemamentais, 9 ,cqtte r;ta
renda provocado pelo desempregQ e pela
queda do poder aquisitivo dos sa1ários, a redução do crédito e. a. elevação dos juros levaram à decretação de falências e conq~rdatas
em inúmeras ell).presas, como se pode constatar pelas notícias veiculadas pcila imprensa,
notadamente fios per(odos de março a junho
de 1990 e çle outubro_ ~__ esta dat~.
Ao mesmo tempo, o Que não terii..Sido divulgado mas_ se torQa evidente, outras tantas
empreas -abortam enl seu nascedouro, ou dei:
xam de ser criadas.
O crescimento da economia informal"pode
ser constatado pela_i~va~ão de camelõs nos
p~ncipais logradouros públicos, por éxemplo, aqui mesmo eril Brasília, da Rodoviária
do Piano Piloto, do Setor ComerCial Sul e
adjacências do Conjuntõ Nacional.
A violência, que âuinenta' naS cidades e
no campo, é uma conseqüência direta dos
problemas sociais acumulados em mais de dez
anos de políticas recessivas e de desemprego,
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quando o mercado deveria absorver mais de
evitar a evasão fiscal itas clasSes. de rendas .especificamente destinado ao desenvolvimento da agroindústria.
1,5 milhão de empregados por ano, bem comais altas.
mo da baixíssima qualidade de vida da grande
Srs. Senadores, essas são as razões que me
Há excessiva fuga de capitais para o exteparcela da população cju'e-_ViVé ãbaixo' àôs·
ocorrem no momento para fundamentar o
rior, seja na forma de depósitos diretos em
meu ponto de vista pessoal sobre a imporpadrões mínimos de subsistência. N uncci se
bancos estrangeiros, seja em subfaturamento
teve conhecimento, _como no .último ano, de
tância de um modelo de desenvolvimento que
nas exportações e superfaturamento nas imtantos seqüestros, assaltos e outros tipos' de
encontre outras formas de estabilização dos
portações. Há notícias de que o volume de
atentado contra a dignidade, a vida e o patripreços, sem trilhar o penoso caminho da rerecursos evadidos desta forma nos últimos
mónio dos brasileiros.
cessão e do_ desemprego. Sou igualmente de
anos supera o valor -êla dívida exteiria. As
opinião que o crescime_nto económico com
Srs. S
jores, sem uma política que priotransferências continuam a ser feitas impune~
rize o emprego, para reverter a situaÇão
mente, quando se -~ab_e. que há vários anos, justiça social âe-Ve ser um objetivo permanente e prioritário, enquanto se manipulem
atual, de nada adiantam, como está provado
essa prática tornou-se ilegal e foi coibida nõs
os instrumentos de política económica voltapela experiência de 10 anos, os pacotes nos
Estados Unidos e outros países.
dos para outros objetivos, a exemplo de equimoldes propostos, as tent11.tivas de pactd.>,. ,
- -srs. Senadores,_ o capital evadido, seja.em
líbrio do orçamento público e das contas exos 866 decretos baixados' pelo Governo L'oforma de sonegação fiscal, seja através de
ternas.
llor em 246 dias úteis de trabalho, as 147
fugas clandestinas para o exterior, pertence
No momento. em que cresce o descrédito
medidas provisórias envi'ada:; ao Congresso
generalizado sobre a eficiência dos pacotes
e as incontáveis portarias, resoluções e outros· · ·exatamente à faixa da população que tem
condições
de
formar
a
poupança
interna
de
de medidas económicas baixados nos último~
tantos atos que ínfcrferem na vida dos brasique tanto o nosso País está precisando para
anos, fracassam as tentativas de pacote social.
leiros.
financiar o seu desenvolvimento, sobretudo
Torna-se oportuno o jogo democrático do
É inconcebível que, existindo capacidade
considerando-se a atuat dificuldade de capta- confronto das idéias, e as contribuições traziociosa no setor produtivq, resultante da desção de poupanças externas.
das pelos representantes dos estados nesta
mobilização de capital fixo- provocada pela
Há grandeS desperdícios da produção agríCasa sobre questão de tanta relevância para
política restritiva, podendo ser utilizada para
os destinos da Nação brasileira.
'produzir, a curto prazp, ben,s de consumq . cola por insuficiência_ da_ capacidade de armaEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
de maior impacto sobre o custo de vida das ' zenamento e em decorl'êncía da históríci ine~
xistêncía: ·de estímulos em forma de crédito
(Muito bem!)
camadas de baixa renda, se adote política
anti-inflacionária apenas_de contenção de de~ ,
manda.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
Re_duz-se, em milhares de hectares, a área
O SR. JUTAHY MAGALHÃES EM
plantada com arroz, feijão; milho, soja e ouSEU DISr:,URSd:
· ~
tras culturas, quando se sabe que a escassez
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A abertura está sendo feita em nome d~
quebra de monopólios e cartéis, quando o
idealseriaaplicaraleicontraoabusode__
poder económico. De outra forma, as práticas cartelistas continuam, como se viu, impunemente,naépocaemqueospreçosestavam
liberados, vender-se, por exemplo, o cimento
e o leite pelo mesmo preço em toda a praça
deBrasilia.
Concentra-se cada vez mais a renda nacional quando a penalizam as classes de baixa
renda c:om elevados impostos indiretos sobre
os bens de consumo primário, e- a parcela
da classe média formada pelos funcionários
públicos, na medida em que seu imposto de
renda é cobrado na fonte. Além de não se
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5.2 - DISTR!BU!ÇÃO DOS DOMIC:LIOS

PAf;T !CULARES PERMANENTCS ._POR GRAt<C.CS

SEGUNDO ALGUMI,S CARACT~Ri ST !-C AS

RC:Ó CES.. _ _

•·

1989

DlSTHlBUlÇÃO 005 DOMICÍLIOS PART!CUi.~RES
PERMANE NíE.S

( ~~)

Grandes

CARACTERÍSTICAS

R89íõC::$

Sr.as1 1

i_::_

Centro-

I

( 1)

Nor.t e

Noroes-t c

(2)

Sudeste

Oeste

'

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

. 100,0

Urbana ...... -· ..................
Rural ...........................

76,7
23,3

TOTAL (3)

S1tuacão do

100,0

100,0

100.0

-100.0

100;0

59.-1
40.9

87,4
12.6

70.2
29,8

74,7
25.3
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DISTRIBUIÇÃO DOS oorr.rc!uos P,\RTICULARES
PERMANENTES O~l

Grande_s

CARACTERÍSTICAS

Rcg~ô~s

Brasil
( 1)

Norte

Noroeste

Sudeste

78.4
4,3
15,8
1·. 5

83,2

Sul

( 2) •

Centro-·
Oeste

T1pq

Casa ........... ~ .............. .
Apartamento ........... _....••...
Rústico .......................... .
Quarto ou. cómodo .............. .

82,6
.9 •.9

86. 1
4·.9

·5,8
1,7

5,2

58~4

66~5

3.8

84,2
6,9
5,9
3 .• 0 ..

86.4

13.7

9,g

1 '7
1 ,4

,1 ,8

53,2

6"1;5

1 '9

Condição de ocupação

Próprio já paQo ............... .
Próprio em aquisição .......... .
A 1ugado ...........•••.••..•....
Cedido e outro
.. _. . . . . . . . . . . . . .

7.4

6,3

19,5

18,4

14,7

8.8

67.3
5.5
12,8
14,4

49,8
$.9
19,4
.20,9

'12.7
27,3

81. o
19,0

51.3
48.7

85,9

. 62., 9
- -· 37' 1

58., 1,
41.9

38.8
61.2

77,3
22.7

62:s37 .5

4 i. 5

86.9

93,9

.68, 1

95,2

46~5

51.8

70.5

92. 1
21. 1

.83.6
71. 1

99.4
79,9

.67;2

s·.8

7,6
24,8

15.4

14p4

.1.4.• 3

Forma de abastecimento d'água
'Rede gera 1 ........ _,_ ....· ..... ..- ..
Outra················----~·-··

14.,

Destino do lixo
Coletado .•.•.•..•...•.•••...••..
Out ,r o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

"69_-e ..
~-q-.,~

.'

'.

6s:r
~~ .. 9 ·-

, ..SB ~·5

Existência de:
Iluminação elétrica ............ .
F:tl,tro ................•.• ,._~.,- ... .
Fogão ..........•... .-.......... .
Geladeira
.................... .
Rádio .......•.••....•••..•••••.•

Tel.evisão ..._......... ~ ...., .... .

- ss-.8
- 95 .• 9

70, 1
83,4
72.6

97".0
73,7
7~.

1

75,2

• "87 .o
40,4
68.8

46.5

99,1

83,2
90,2
85,0

90.4

79.2

98.2

79,0

·s9 ;a

FONTE- IBGE, Pesquisa Nacicnal por Amostra de Domicilios.
(1) Exclvsive
da área rural.

os domicilies da área rural da Região Norte.
(2) Exclusive os aomicílios
(3) Inclusive os domicílios sem declaração de qualquer característica.
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5.3 -DISTRIBUIÇÃO DOS DCMIC!LIOS PARTICULARES PERMA:NENTES, se·GUNDO
AL0UMAS CARACTERÍSTICAS -

1981-1989

BRASIL

DISTRIBUIÇÃO DOS DUMICÍUOS .PARTICULARES
PERMANENTES (%)
CARACTERÍSTICAS
1981_[

TOTAL ( 1)

1963

_,9_8_4_[

1985

_1_9_8_6_[

~8

1

7

100,0

75,2

75.5

75,6

75,'8

2_4_,8

24~5

24,4

_2~._2

81,7

82,4

8,6

82,0
8,9

8'1

8,4

1, o

61,0
8,0
9,2
l, 8

8. 1
1, 8

7,4
1.6

56.:l

55,6

56,0

7,5

7,4

55.8

100,0

100,0

100,0-

Urbana ................... .
Rur-al ..... ..:..-"!' ••••••••••••••

73.7

74,6
2_5,4

1..1989

---·---

·l'oo.o

, • .. .. • ..

1988

100,0

100.0

100,0

Situação do dom i c\ 1 lo
26,3

"/6, 7

23,3

Tipo
Casa ............................ .

82,0

Apartamento .............. .

7. 1

Rústico .................. .

Quar-to ou cômodo ......... .

9,9

,-g .

8:!. ó.
9,6

7,5
1,6

9,3
6,8
2,0

56,7

56,3

6,5
1.7

82.6
9.9
5,8
1, 7

Condição de ocupação
Próprio já pago .......... .
Próprio em aqu_1sição ..•..•..

Alugado .................. .
Cedido e outro ............ .

. 22-,3
14,3

"1,7

7,9

58,4

7,3

57',

7,6

22,1
14,5

21.7

20.9

20 .. 2

19,5

14,3

15. 1

14,8

14,7

64,6

.66,2

70,0

70,9

72,7

33,8

67,9
32. 1

69,9

35,4

30.1

30.0

29,1

27,3

58.5

59.8
40,2

60, 1

39.9

62.9
_37. 1

- 6.4
22,6
14,8

-=.1
14,8

6(),1
39.3

49,2

. 54' 1

7,4

Forma de abasi:,ec1mento d'água.
Rede gera 1 .........•......

Outra ..................•..
Destino do lixo
Coletado .••...........•...
Outro ................... ..

56, 1

57,7
42.3

50.3

45',9

7'21 • 9
51, 7

77,9

79,4

81 • 1

53,1

53,6
94,5

54.5
94,9

61,6

63. 1

43.9

41,5

Existência de:
11 um i nação e 1ét r 1ca ...._.. .
Filtro ................... .
Fogão ................••...
Geladeira ................ .
Rádio ........•. , ......•...
Televisão .... ._ .......... .

92,G
56.15

94,0
60,2

63,2
55,9
94,9

65,9

FONTE - IBGE •. Pesquisa Nacional por ilmostra de oomic\ 1 los.
NOTA: Exclusive os domicllios da area rural da Região Norte.
(1) Inclusive os domicilies sem declaração de qualquer característica.

84,4
55,5
95,5
66.8

85,9
57,0
97. 1
68.6

82,0
71,5

86,9
56,8
95.6
70, 1
83,4
72,6
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O SR. PRESIDENTE (Wilson Martins)Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a ordiná~
ria de amanhã a seguinte.

ORDEM DO DIA
-I-

PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N•1; DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 172, II, d do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de
Decreto Legislativo n~ 1, de 1991 (n" 191/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que renova por dez anos, a partir de 18
de junho de 1989, a concessão outorgada à
Rede Rio grandense de Emissoras Ltda., pa~
ra explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda curta,
na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em
plenário, da Comissáo
- de Educação.
-2PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N' 2, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 172, II, d, do Regimento Interno.)
Votação, em turno úniCo, do Projeto de
Decreto Legislativo n~ 2, d~ 1991_ (n" 309/9.0,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato_que outorga 'concessão à TV Carioba Co·
municações Ltda, para explorar, pelo prazo
de quinze anos, sem direito de exclusiv.idade,
serviço de radiodifusão de sons e imagens
(televisão) na cidade de Americana, Estado
de São Paulo, tendo.
PARECER FAVORÁVEL, proferido em
plenário, da Comissão
- de Educação
-3PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 3, DE 1991
(lncluído em Ordem do Día nos- te-:imos do
art. 172, II, d. do Regimento Interno.)
Votação, em turno úníco, do Projeto de_
Decreto Legislativo n" 3, de 1991 (n\> 312/90,
na Câmara dO!i Deputados), que aprova o
, ato que outorga permissão à Difusora Stereo
Cândido Ltda., para explorar, pelo prazo de
·dez anos, sem direito de exclusividade, serviçO de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de_ Cândido Mota, Estado
'de São Paulo, tendo,

PARECER FAVORÁVEL, proferido em
, plenário, da Comissão
- de Educação

-4PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N• 4, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 171, 11, d, do Regimento Interno.)

--~VotaÇão, -em turno único, do Profeta de

Decreta Legislativo n~ 4, de 1991 (n" 338/90,
na Câmara dos Deputados), que aprova o
ato que outorga permissão à Rádio Cidade
de Costa Rica Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora, na cidade de Costa
Rica. Estado de Mato Grosso do Sul, tendo

PARECER F4VORÁVEL, proferido em
plenário, da Comissão
-

de Educa~ão

Matço

de~1991

O SR. PRESIDENTE (Wilson Martfns)Está encerrada a sessão.
(LeL'anta-se a sessão às 18 horas e 35
minutos.)

DISCURSO PRONUNCIADO PE·
LO SR. JOSAPHAT MARINHO NA
SESSÁO DE 13·3·91 E QUE, ENTRE·
GUEÀREVI~ÁODOORADOR;SE~

RIA PUBLICADO POSTE·
RIORMENTE.

~-5-

..EMENDA DA CÂMARA AO
PROJETO DE LEI DO SENADO
N•I63, DE 1989- COMPLEMENTAR
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, dO-Regimento Interno.)
Votação, em turno ünico,_ da emenda da
Câmara ao Projeto de Lei do Senado o~ 163,
de 1989-Complemen-tar (n~ 170/89, naquela
Cisa), de autoria do Seflador Fernando Henrique Cardoso, que define, na forma da alínea
a do inciso X do art. __ 155 da Constituição
Federal, os- produtõs semi-elaborados que
pode:rn ser tributados pelos estados e Distrito
Federal quando de sua exportação, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em
plenário, da
- Comissão de Assuntos Económicos.

-60FÍCIO N'' S/6, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, d , do Regimento Interno.)·
Ofício nu S/6, de L991 (n•:• 59/91, na origem),
relativo a pleito do (iovemo do Estado do
Rio Grande do Sul solicitando a retificação
da Resolução nD 72, de 1990 ,_do Senado Federal, a fim de desbloquear parcela equivalente
a doze bithões e duzentos milhões de cruzeiros (dependendo de parecer da Comissão de
Assuntos Económicos).
-7Discussão, em turno único, do Projeto de
Lei do Senado n" 171, de 1989-Complementar
, de autori_a; do Senador Fernando Henrique
Cardoso, (j_ue define, nos termos do inciso
I do art. 161 da Constituição Federal, o valor
adicionado para fins de cálculo da participação dos municípios na Receit3: do Imposto
sobre operações relativas â Circulação de
Mercadorias e sobre prestação de serviços
de transporte interestadual e intermunícipal
e de comunicação, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob n" 428,
de 1990, da Comissão
- de Assuntos Económicos
(Dependendo de votação do Requerimetno- O-r 61, de 1991, de adiamento -de discussão
para audiência d3. Comissão de Constitu~ção,
Justiça e Cidadania~)

-8Votação, em turno úri.ico, do Requerimento n" 48, de 1991, de autoria do _Senador João
ROch-ã, solicitarido, nos termos regimentais,
a transCrição riOs- ADais dO SCriã.do do edito·
rial intitulado "A Quarta Revolução", publicado no Jornal O Globo , de 11 de março
corrente.

O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFLBA. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr.
Presidente,_ Sr~ e Srs. Senadores, a posse dos
novos governadores, no próximo dia 15, sugere que se inicie um debate nesta Casa da
Federação sobre a crise financeira dos estados e dos municípios.
_
Não se trata de analisar a política regional.
Não se cuida de apurar responsabilidade pes·
soal ou conjunta de governantes. Não se 'quer
investigar com objetivo Cr:if!iinal. O de que
se trata é de indagar qual a razão da crise
por que passam neste instante, os estados
e os munidPI"os.
O fenõméno assume tal gr"avidade que ainda hoje o Jornal do Brasil,em editorial, chama os novos governadorés de "mandatários
da crise':. E, em verdade, a crise é generalizada.
São estados vivendo dificuldades que os
levam a não pagar regularmente os servidores, a suspender obras re_produtivas e, muitas
vezes, a nem Sequer tentá-las iniciar. São esc tados em deficíériClade serviços essenciais:
como os âe educação, de saúde, de sanea- _
mento. Em muitos, a agricultura e a indústria
estão desamparadas, porque não há recursos
públicos para qualquer estímulo â multipli·
cação de riquezas. No conjunto, enfim, das
atividades dos estados. quando não há paralisação, ocorre redução ace~tuada de serviços.
Ainda agora, muitos Governa_dores chegam
ao término de seu mandato sem poder regularizar a situação dos servidores públicos, apesar dos salários reduzidos que a estes cab_em
e das dificuldades por que pa<>sam.
Ora, não há Federação que se desenvolva
regularmente em quadro dessas natureza.
Não há União forte com entidades federadas
enfraquecidas financeira e economicamente.
Pode dizer-se mesmo que a Federação se deteriora se não há um equilíbrio no funcionamento geral do.seu mecanismo, no plano
federal e no domínio regional e local.
Perguntar-se-á quais são as causas dessa
situação. A imprensa reproduz, continua·
mente, informações diversas_. Diz-se que a
crise resulta da recessão proveniente da polCtica do atual Governo. Diz-se, de outro lado,
que decorre da deficiência dos recursos de'
natureza financeira que estão sendo recolhidos pelos estados e municípios, ou a eles
transferidos e entregues. Num outro ângulo,
diz-se que a crise decorre de chuvas intensas
ou de secaS prOlOngadas. Várias_!azões, enfim, são invocadas, e não será possível, no
curso· de pronunciamento no Senado, _exami·
ná-las pormenorizadam~nte para distinguir
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são da crise. Claro que o decré::;cimo das ativias que tenhammaior ou menor innuência no
dades reprodutivas, a diminuição das operaquadro das dificuldades experimentadas pe~
ções comerciais, a limitação_ da ativldade inlas unidades federadas.
__
É possfvel dizer-se que todas essas e outra~
dustrial, todos e~::;es fatos concorrem para limitar o poder de_arrecadação. Mas não serão
causas estarão infuindo. Mas a veríficaçüo
da importância dela~, no quadro de penúria
sufi.cientes, b~tantes, para gerar a crise, na
proporção em que se es.tá revelando.
em que se encontram os estados e os municípios, somente poderá ser objeto de apuração,
Será, então, que a previsão da Constituinte
mediante estudo prolongado, detido, e acima
de 1988 não corresponde à realidade aspirada
de preocupações polftico-partidárias. Por ispela Federação? Ou haverá outros fenômeso, o que pretendo assinalar, para o exame
nos. outros fatos, que ainda não surpreendos eminente_s companheiros de Senado, ê
demos, e que estejam conduzindo estados e
o fenômeno, e indagar como superá-h A
municípios a essa situação? Tanto mais deliConstituição de 1988 suprimiu a orientação
cada é qualquer afirmação definitiva, porque
a União, segundo o próprio Governo, anuncentralizadora da Carta de 1967 e a substituiu
por um processo de discrimiriação de rendas
cia em recuperação sua situação financeira,
que apresenta superavit, Qual então o motivo
bastante favorável aos estados c aos municípios Conferiu novos tributo~ a umas e oudessa desproporção tão gritante entre a situatras entidades da Federação. Previu a transfeção da União _e _a dos estados e dos munirência de parcelas de recursos arrecadados
cípios'?
O Sr. Divaldo Suruagy - Permite-me V.
pela União e aínda estabeleceu a obrigatoriedade da entrega do produto de tributos
Ex• um aparte?
como o Imposto de Renda, em proporção
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Com
valiosa,- aos estados e aos municípios. Não
prazer, nobre Senador.
obstante isso, já no curso do Terceiro ano
de vigência da Constituição, ·os estados e os
O SR. DIVALDO SURUAGY- Senador
municípios estão geralmente em crise finan-Josaphat Marinho, V. Ex• que é indubitaceira. Há situações até em que governantes
bclmente um dos mestres da Ciência Política
experimentam constrangimento visível, por
brasileira, bt!tn sabe que o fenômeno político
não terem condições de exercer regularmente
não se apóia em causa única, várias são as
o Poder Executivo. De municípios baianos
causas que conduzem a esse quadro político
já recebi alguns telegramas em que prefeitos
que vivemos. Trago apenas uma pequena exdeclaram ter fechado as portas da prefeitura,
periência de quem governou um dos menores
porque já não dispõe de recursos sequer, para
estados da Federação brasileira. Neste plenáo pagamento dos servidores públicos. Pelo
rio, hoje constituído na esmagadora maioria
que noticia a imprensa, a situação se estende
de ex-governadores ou de ex-prefeitos, todos
eles viveram essa experiência que vou tentar
a todo País, nas suas difererites regiões.
Há poucos dias, o Professor Miguel Reale
sintetizar. O Governo Federal, numa deterescreveu artigo sobre a Federação e o sentido
minada fase, precisava de moeda forte, enduplo dos estados. em que assinala que já
tão, estimulou os estados e municípios a conpode prevalecer a Federação como caractetraírem empréstimos exteinos. Os ministros
rizada em outros tempos-~ dada a presença,
da área Económica procuravam os Governano seu mecanismo, de entidades novas que
dores- e presumo eu, Prefeitos das cidades
não obedecem ao poder dos estados e dos
mais importantes do País - a contrair em·
municípios.
préstimos externos. Evidentemente, o dólar
ficava com o Banco Central e os empréstimos
É possível que se haja de se considerar
eram transferidos em cruzeiros ou em cruzaessa nova conceituação da Federação. De
dos para as unidades federativas. O govercerto, há situações em que_o Governo Fedenador recebe_!odo o tipo de pressão. A comural, por meio de grandes organizações, crianidade cobra, acertadamente, obras que são
das pelo poder público, adota planos de ação
imprescindíveis ao desenvolvimento daquela
que escapam à interferência dos estados e
região. Há pressões poHticas para que aquela
dos municípios e que, por _vezes, repercutem
obra se transforme em realidade. E quando
mesmo sobre a ação destes. Esse é outro proagentes financeiros, estimulados pelo Goverblema a ser estudado num plano maís teórico.
no Federal, oferecem recursos, é juntar a foNão é disso que se cogita, realmente, no atual
me com a vontade de comer. Todos os estaquadro brasileiro.
dos do Brasil, com raríssimas exceções, conO de que se trata é de apurar a razão do
traíram empréstimos externos, estimulados
desajustamento ou mesmo do contraste entre
pelo Governo Federal. No processo da Aso que o constituinte brasileiro fixou e a realisembléia Nacional Constituinte, quando ocodade está demonstrando.
Sem nenhuma dúvida que a Constituição, - legiado teve a preocupação de fortalecer o
sisteina tributário dos municípios e dOs estaora em vigor, ampliou o quadro de tributos
dos, já estava implantada uma tradição de
em favor dos estados e dos municípios. Por
mais de duas décadas de uma dependência
que então_, num período já quase de_3 anos,
económico-financeira muito forte do poder
essas entidades se encontram na crise de que
apenas estou traçando um esboço? Todas ra~ central. V. Ex' sabe melhor do que todos
nós que ninguém abre mão do poder e quem
zões apontadas, e ainda outras, influirão.
controla a chave do cofre, em qualquer lugar
Mas em que medida influirão? Não será fazer
do mundo, tem um poder enorme nas mãos.
defesa do Governo Federal dizer que um ano
de recessão não basta para justíficar _a exten- O Governo Federal tem tomado todas essa
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medidas que V. Ex'. com muita propriedade,
denuncia neste instante, s_em fazer nenhuma
consulta a nenhum governador, a nenhum
prefeito, projetas esses que afetam, na ma loria das vezes, em profundidade, a economia
desseS istados. Vou dar um exemplo concludente. Ao lado de V. Ex' se enco'ltra o Senador Pedro Simon que governou um dos estados mais ricos do Brasil, o Estado do Rio
Grande do Sul, estâdo que tem toda a sua
economia voltada para o mercado internacional. E o Governo Federal sempre flcou
com os recursos de exprotação, deixando o
Rio Grande do Sul com dificuldades de pagar
até o seu funcionalismo. Não quero nem trazer o exemplo de A lagoas, não quero trazer
o exemplo de Sergipe; estou trazendo o
exemplo do Estado do Rio Grande do Sul
e o Governador Pedro Simon naturalmente
poderá falar com maior profundidade do que
eu. O Rio Grande do Sul, que é um dos
estados mais ricos desta Federação, viveu e
está vivendo dificuldades até para enfrentar
despesas mínimas como pagamento de professorado. Então, V. Ex' traz, ao debate de~:
ta Casa, um dos temas mais importantes que
é se existe Federação no Brasil. Na prática
ela não existe! E é muito comum e é conve·
niente ao Governo Federal que os prefeitos
e governadores dependam dele porque ele
passa a ter uma influência política enorme.
E com _que cinismo se coloca para a população! "E conveniente que se apoie o Presidente porque senão não virá verba." Mas
isso é usado abertamente, pelos adeptos do
Governo, pelos defensores do Governo. E
é até com estranheza minha que senadores
e deputados federais, com a responsabilidade
dos cargos que possuem pensam da mesma
forma:, "f bom apoiarmos o Governo porque senão não vai verba para o estado." Eu
nunca vi tanta despersonalização de um Po·
der como está_ocor_rendo no momento, Sen~
dor Josaphat Marinho[ Fico feliz em V. Ex<~
trazer o assunto ao debate nesta Casa, Coin autoridade política, com autortdade moral
que a vida públ_ica de V. Ex~ enseja a todos
nós. Meus parabéns e minhas congratulações
por debater este tema tão importante para
a sociedade brasileira nos dias de hoje.

O SR. JOSAPHAT MARINHO - Muito
obrigado a V. Ex•, Senador Divaldo Suruagy,
pela contribuição que oferece ao debate.
O Sr. José Fogaça- Permite V. Ex' um
aparte?

O SR. JOSAPHAT MARINHO- \Jm momento e já concedo o aparte a V. Ex'
Permita, entretanto, ponderar que a crise
é de tal dimensão que não se pode circunscrevê-la aos efeitos decorrentes da atual política. O fenômeno tem origem mais distante,
sem dúvida nenhuma, até porque as dívidas
que carre~am hoje os estados não resultam
apenas da política do atual Governo, Essas
dívidas vieram se acumutando, e não quero
examinar sequei sua procedência, ou sua legitimidade. A impressão projetava é que a crise
se apresenta com tal gravidade que cumpre
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investigá-la no seu conjunto, na multiplicidade de suas causas e de seus efeitos, para
diagnosticar o fenômeno e encontrar a solução adequada.

O Sr. Marco Maciel -

Permaite V. Ex•

um aparte, nobre Senador?
O SR. JOSAPHAT MARINHO -Se o no·
bre Líder do PFL me permitLo;se, eu daria
antes a palavra ao nobre Senador José Fogaça.
'

O Sr. Marco Maciel- Pois não.
O Sr.José Fogaça- Muito obrigado. Nobre Senador Josaphat Marinho, falo como
um grande admirador seu, prtncipalmente

pelo rastro de prestígio que V. Ex•âeixou
neste Congresso, tendo por aqui passado talvez como um dos mais respeitáveis-juristas

que esta Casa conheceu. De Ulyss~ Guima-

depois voltar ao início. A programação administrativa de um governo muitas vezes supfie
dois, três ano·s de investimento, esses investi·
mentes não podem deixar de ser feitos; esses
compromissos não podem deixar de ser cumpridos: os cronogramas não podem deixar de
ser respeitados. Vejo V. Ex' o quanto é grave
o isolamento e o autoritarismo político de
um Governo. Quando um Góvernó resolve,
da-SOlidão autoritária das suas dedsões. imaginar que Urtl Pã.Ls inteiro deve se curvar
se sUbmeter à·sua dc:ci::;ão secreta as conseqüências são essas. Um piano ecoriômico não
é igual ao tiro de um revólver"-com uma só
bala na agulha. Um plano econômico supõe
apoio_e suporte de todo o País; supõe engaja·
mento de tOdo o País. Não há plano econô~
mico que dê certo sem a sustentação política
de um País inteiro Vossa Ex.celêi"lcia, o Presidente da República, em 15 de março de 1990,
resOlveU- implantar uma recessão duríssima.
iu apoio de ninguém, não consultou ninguém,
não c-onvocou os governadores e se deu um
descompasso entre o projeto administrativo
dos governa~ores de esta,d_o~ que tinham
obras por realizar, gastos põr fazer e um Goverricrque implantava uma duríssima e gravíssima recessão no País. V. Ex•, no começo
dO Seu· pronunCiamento, com a intt:ligência
e com a fineza de pensamento que o caracteriza disse b"em: é em todos os municípios
e em todos os estados brasileiros. De modo
que V. Ex~ flagra que nâo-se_,trata de um
assalto de estupidez colctiva dos governadores. ffá-algo que unifica todos esses problemas e que ós explica por trás do pano, por
trás da cortina. Então, faço apenas esta intervenção;este aparte; para registrar que concordo com o·conteúdo do ~eu pronunciamento, só não conCordo é ceai a ênfase. b apenas
uma--questão de dimensão. A dimensão que
v:--Ex• dá e tão pequena, CórilO os ecOnomistas dão à Constituição. a uma recessão
corria ·um grande jurista que é. mas isto se
explica. A consciência jurfdica, a formação
de homem do Direito que V. Ex• tem talvez
o leve sempre a soerguer essas questões como
mais importantes. Mas, na verdade, a recessão económica foi um flagelo para os estados
e para os municípios. Não é possível que to·
dos os governadores, que vinham mantendo,
re-gularmente, as suas folhas de pagamento,
ao finaT de 3 meses, antes do término do seu
Governo, não pudessem pagar aõs seus funcionáriOs;--

e

rães e de outros tantos sempre_ sa1ram- em
relação a V. Ex~ palavra extremamente prestigiosas e favoráveiS. Sinto-me na obrigação
de fazer algumas observações. Lembro-me
de uma conferência a que assisti de um dos
mais brilhantes economistas de~te País. Depois de fazer uma grande análise, uma radiografia perfeita de todos os -problemas existentesna economia brasileira, e depois de fótmti·
lar soluções geniais a ieSpeíto da crise brasileira, ao final da sua brilhante conferência,
disse o seguinte: "Os problemas cstãõ--aí, eu
tenho a solução. Só há uma dificuldade, um
obstáculo, que é o fato de que isto; iSto e
mais isto, .é inconstitucional. Mas, afinal de
contas, não é tão grave-.'"'-VCja-·v. Ex•: um
economista comete esta superficLalidade de
supor que a inconstituêioilalidade é uma coisa
pesquena demais para ser levada em consideração. Agora. depois de fazer tam.hém uma
análise brilhante, de fazer urh levantamento
veraz da situação dos estados, vejo V. Ex~
dizer: ·• --Não, não é u:rh ano de- recesso
q~e explica a crise." Ora, Senador Josaphat
Marinho, um ano de recessão explica a crise!
Embora e::;ta expHcação por si só justifique
a crise - eu diria a V, Ex~ que há outras
ma.ís que também justific-am: ·mas esta por si
só j L!Stiíica a situação· em-qUe- se encontram
muitos estados. Estados que conseguiram um
equilíbrio mínimo das suas finanças, que organizaram a sua dívida.. não pagaram porque dívida nenhum estado paga. Não há
exemplo na história dos povos de solução definitiva da dívida. Mas o que há ·isto sim,
são estados que se organizam, que se equilió SR. -PRESIDENTE (Dirceu Carneiro.
bram, que preservam a sua capacidade de
Fazendo soar a campainha.) -Lembro ao
investir. E vejo V. E~. num estado que gasta
ilustre Senador que o seu tempo já está esgode 20 a 30 bithües de cri.Jz~iros com paga~ tadQ e ultrapassado em 9 minutos,
mento da sua folha de pesSoal, se ele pérde ·
ao longo de um ano de recessãõ-;- de 150 a
O Sr. Marco Maciel-- Nobre Senador Jo200 bilhões de cruzeiros pela queda da arre~
saphat M3ririho, permite V. Ex• um aparte?
dação, V. Ex~ há de me perdoar, mas não
Antes, Sr. Presidente, faría também um ape;
dá para dizer que a recessão não explica a
lo para que, tendo em vista a densidade do·
tema, a sua importância, a sua transcedência,
crise. A minimização desse fato pode nos lea sua atualidade, V, Ex• concedesse ao" ilustre
var a cometer o erro da superficialidade da
questão económica. Não é possível que um
orador um pouco mais de tempo, já que. nes·
ta Casa, nós conhecemos alguns precedentes
estado que programa suas obras, que tem
nes.radireçãó-. De mais a mais, pelo que sei,
um projeto que muitas vezes não pode se
nesta legislatura, é a primeira intervenção,
desdobrar ao longo de dois meses, tenha que
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falando como orador, do ilustre Senador e
Jurista Josaphat Marinho.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Ilustre Líder Marco Maciel, gostaríamos de
lembrar que há duas possibiHdades regímentaiS: uma de 20 minuto:> antes da Ordem do
Dia, outra de 50 minutOs apOs a Ordem do
Dia, quando os discursos mais prolongados
e mais reflexivos ou mais ampliados poderiam
ser pronunciados. Ontem, tivemos uma certa
dificuldade com a Ordem do Dia. pois a ·co·
meçamos às 18 horas, num flagrante desrespeifo ao Regimento Interno. De modo que
apdaríamos. para que pudéssemos cumprir
o Regimento Interno.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Sr. Prc·
si dente, como tenho que viajar no final desta
tarde, procurarei resumir quanto possível a
matéria. GoStaria apenas de salientar ..
O Sr. Marco Maciel- Gostaria de saber,
nobre Senador Josaphat Marinhõ, ·se me concede um aparte para que eu possa, antes que
V. Ex• conclua o seu discurso, fazer, também,
uma breve intervenção, já que a Mesa teve
compreensão e nos dará - não digo apenas
ao Senador, mas à Casa- mais alguns minutos para que o tema possa voltar a ser discutido. Gostaria de dizer, nobre Senador Josaphat Marinho, que aprendi com as -autorizadas lições de Pimenta Bueno que, no Império-. o Senado tinha por princípio maior ser
o órgão conservador da nacionalidade, mas
que, na República, o Senado é fruto de sua
configuração a tua\ - a -grande tarefa do Senado era ser, como todos sabemos, o ente,
por excelência, da feç.leração, E V. Ex•, portanto,'escolheu. de forma nluitO fetíz_. o tema
para o seu discur.so na tarde de hoje, porque
fere uma questão que diz respeito à vida da
federação brasileira. No Brasil, a federação
sofre de debilidade congénita, porque dizem
os estudiosos da matéria qUe. ni realidade,
a verdadeira federação é aquela que s·urge
de um estado federal. E. no Brasil, pf:rcor~
remos um caminho inverso: a federação su-rgiu de um estado unitário, e talvez ísso explique a razão de, alé hoje, cem anos de República, não termos ainda uma verdadeira federação. A meu ver, não temos ainda uma ver·
dadeira federação! _porque ainda não ·cons-eguimos conceber umã distribuição de receitas
públicas que seja adequada ao modelO do
país que temos. Por isso, ainda somos, quer
sob o ponto de vista formal, mas sobretudo
sob o ponto de vista real, uma federaçi\0 ex·
tremamente desígual. Por outro rado, gostaria também de dizer a V. Ex~ Qtie devo aproveitar o momento para fázer, ·até certo ponto,
uma aUtocrítica. Acho que o modelo tributário, O modelo de repartição de rendas públicas, adotado na Constituição, não foi feliz.
Tive oportunidade de dizer isso por ocasião
da Constituinte, manifestei: esta opinião, tam:bém, através de artigo que produzi para a
Folha de S. Paulo, e reitero niàis uma vez
agora._ Tanto isSo- é verdade que, no ano pas:
sado, inclusive, fli a -e-menda constitucional,
tentando, pelo meno..<;, corrigir a situação dos_......~
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Estados de menor nível de de~envolvimcnto
relativo, nomeadamente os est<!dos do Norte
e Nordeste. Acho que por não termos sido
felizes na elaboração da Constituição nessa
parte, estamos sofrendo essa questão sobrr.:
a qual V. Ex" com propriedade, suscita agora.
Creio que o tema é muito atuat atuallssimo.
Acho que devamos, antes mesmo de procedermos à programada revisão constitucional,
discutir, cm toda sua extensão e intensidade.
para que não repitamos, na revisão constitu·
dona!. prevista para 1993. os erros que perpetramos- essa é a minha visão- por ocasião
da votação da Constituição de 19R8. Antes
de encerrar, meu nobre c ilustre colega de
representação, Senador Josaphat Marinho,
gostaria de dizer a V. Ex' que. como v.-E-X''
observou que os estado:-; e~tavam endividados
e a União, contudo, encontrava-se numa situação superavitúria. A meu ver, há uma causa: o grande esforço que fez o Governo, no
ano passado, para conter o chamado déficit
público, esforço que redundou numa redução
da ativid<ldc econômica, hoje proclamada atê
por órgãos oficiais, como o próprio TBGE.
Igual providência não foi adotada pela maio·
ria dos Estados da Federação. Não quero
aqui generalizar, mas não podemos deixar
de reconhecer que essa é uma questão que
não pode deixar de ser considerada. Alguns
estados se endividaram, alguns emitiram títu·
los em grande quantidade, o que levou naturalmente, a essa situação, que j::l era grave,
a se deteriorar. Acuso esse fato com tristeza,
porque creio que a consolidaç<io da Rcpú·
blica passa pela consolidaçci.o da federação.
Não é por outra razão que a federação é coetânea da República, ou seja, nasceu com impublicano.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Agra·
deço as intervenções que acabam de ser feitas. Ao nobre Senador José Fogaça, agradeço
suas palavras iniciais, mas me permita ponde·
rar que não simplifiquei o problema relativo
à recessão, como o economista, a que se referiu, teria reduzido o da inconstítucíonalidade.
O que quis assinalar é que fazendo discurso,
acima de propósito de ordem polftico-par·
tidária, desejava, como dese-jo, colocar os
problemas na sua amplitude, inclusive para
justificar a sugestão final que farei neste plenário. Não nego que haja influência da recessão, da redução das atividades. O que salien·
tei é que ela não teria sído suficiente para
justificar a extensão da crise, que se desen·
volve ao longo de toda u Federação neste
perfodo. Queria, por exemplo, assinalar a si~
tuação da Bahia. O problema não é apenas
de natureza financeira. Além das dificuldades
por que passa o estado. na manutenção e
no desenvolvimento dos seus serviços, está
em crise a lavoura do cacau, a do café, e
a soja, no oeste baiano, precisa de desenvolvimento, a que o estado não tem tido condi·
ções de atender. Há então wna.confluência
de fatores. Ora os fatores financeiros reper~
cutindo no económico, ora o econômico re·
percutindo no quadro financeiro. Essa situação da Bahia, por exemplo, precisa ser longa

e fundamentalmente pesquisada. Claro - e
aqui sou o primeiro a reconhecer- que o
problema da lavoura do cacau não pode ser
·resolvido pelo Governo Federal ou pelo Governo Estadual. isoladamente. Há influências
de ordem internacional, como as relativas à
produção e ao preço, que escapam ao domínio do Poder Federal e do estado. Mas também o Governo do estado não tem condições,
de encaminhar por .,j ~ó a solução, que depende de várias circunstâncias. (O Sr. Presidente
faz soar a campainha.) Eswu resumindo o
quanto posso, Sr. Presidente, para concluir,
atendendo à ponderação de V. Ex"
Na solução adequada, um dos aspectos estará. no sul baiano, na diversificação da cultura. Mas não se fará a diversificação da cultura
numa região como a do cacau, que nasceu,
cresceu e se desenvolveu fund::1do nessa ativi·
dadc, sem que haja um est(mulo e uma ajuda
por parte de outras fontes de influência, como
o estado c o Poder Federal. Não se modifica
a cultura de uma região com a simples decis~'ío
de seus produtores de diversificar as atividades.
Então, o conjunto é complexo, nobre Senador José Fogaça, e é por isso que fiz aquela
ponderação, que coincide com a estrutura geral do aparte do nobre Líder Marco Maciel.
O importante, Sr. Presidente e Srs. Senadores. neste momento em que apenas abro o
debate, é que nos detenhamo~ sobre o problema, para investigá-lo, apurar a~ causas da
crise, definir quais são as influt!ndas preponderantes e as secundárias, e encontrar os caminho~ 4_ue conduzam ao restabelecimento
do progresso das unidades federadas e do
reequilíbrio na Federação brasileim.
O Sr. Humberto Lucena- Permite~me V.
Ex' um aparte, com a licença do Sr. Presidente? Eu não poderia, nobre Senador Josa·
phat Marinho, no seu discurso de reestréia
no_ Senado_Federal - porque esta é a sua
Casa. sempre foi - deixar de dar a contribuição de algumas palavras para enaltecef
V. Ex', que é um homem público que todos
nós homenageamos permanentemente, pelo
seu patriotismo. pelo seu espírito público. E
V. Ex•, hoje, aqui, sem. dúvida- eu estava
em uma reunião mas fiquei, tanto quanto possível, acompanhando o seu pronunciamento
- deu, não digo propriamente uma lição,
porque todos aqui, com exceção do aparteante, são sábios, mas deu um exemplo extraordinário de como pode cada um de nós se
debruçar sobre um grande problema nacional
e discorrer sobre ele. V. Ex- pínçou. de toda
essa problemática, que aí está nos atormentando,_ um problema fundamental, que diz
respeito muito de perto a el'ta Casa, que é
o problema do equillbrio da Federação, liga·
do à autonomia financeira dos estados e dos
municípios. Apenas concordando com aspa·
lavras de V. Ex·! e sublinhando as palavras
que ouvi do nobre Senador José Fogaça,
quanto ã ressalva no que tange à recessão,
V. Ex• que eu esperaria, por exemplo, do
atual Governo Collor, em relação ao endividamento dos estados e municípios, endividamento externo e, porque não dizer, interno,
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que a área económica tivesse a mesma atitude
que tem mantido para com a negociação da
dívida externa brasileira; que se limitas~e o
Governo feqeral, nessa hora de dificuldade
dos estados e dos municípios, a compreender
que qs estados e o~ ffi\.1-nicípjos não poderiam
pagar senão - c muitos talvez com dificuldades imensas - os juros de sua dívida, e
nunca o principal. Acho que essa .seria. pelo
menos, uma tentativa para se poder rolur um
pouco essas dívida."> na base do pagamento
apenas dos ju_ros e não do principal.
O SR. JOSAPHAT MARINHO - Muito
obrigado por sua intervenção, nobre Líder
Humberto Lucena. De certo os Uderes do
Governo nesta Casa levarão ao Presidente
da República as suas ponderações.
O Sr. Élcio Áh•ares - Senador Josaphat
Marinho, V. Ex' me permite um aparte?

OSR. PRESIDENTE (Dirceu CUrnc1ro)A Presidência se sente no dever de comunicar
aos ilustres senadores que o Regimento tem
duas disposições para a palavra dos senado·
rcs: antes da Ordem do Dia. 20 minutos p<lra
cada orador, e, depois da Ordem do Dia,
50 minutos.
O tempo do ilustre Senador já está extrapo·
lado em 24 minutos.
O Sr. Élcio Álnres- Permita-me, Sena·
dor Josaphat Marinho, fazer um aparte que
é mais um apelo: que retorne novamente a
esta tribuna, dentro do mesmo tema, o brilhante Senador Josaphat Marinho, porque o
tema é empolgante. A Mesu tem sido generosa, mas nós gostaríamos que essa discussão
fosse alongada, não só pelo brilhantismo do
nobre Senador Josaphat Marinho. mas, sobretudo, pela identidade do seu discurso isso ficou ressaltado, de alguns problemas básicos, como da Bahia e do Espírito Santo,
tão profundamente identificados. Então, não
há aparte em apreço à Presidência. maS um
apelo de toda a Casa, certamente, para ·que
o nobre Senador Josaphat Marinho retorhe
com o tema para gáudio de todos aqueles
que venham a debater futuramente.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sou mui·
to grato ao nobre Senador Élcio Álvares por
sua convocação, mas de cerro a tribuna será
honrada para esclarecimentos muito mais
oportunos por S. Ex• e por outros representante~.

Nesta oportunidade, Sr. Presidente. quis
ser um provocador do debate e não propriamente o autor de uma tese ou do desenvolvimento da solução do problema. Pretendi
colocar o problema em debate. Foi o que
fiz.
Já agora, desejaria sugerir é que os ilustres
Líderes do Governo nesta Casa levassem ao
Sehhor Presidente da República a sugestão
de, uma vez empossados os novos governad~res, ser criado um grupo de trabalho com
representantes do Governo Federal, dos estados e da Associação Brasileira de Municípios.
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para estudo desse assunto em profundidade,
e nos seus pormenores:- A criação-de grupo
de trabalho dessa naiureza é de interesse do
Governo Federal e de cada qual das unidades
da Federação, estados e munidpios. Será a
forma de fazer-se um levantamento adequado de todos os elementos, de todos os dados
para apurar as razões reais, efetivas e amplas
da crise. Feito o diagnóstico, a Uniãci. os
estados e os municlpios adotarão as provi·
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dénclas executivas cabíveis e sugerirão as medidas que devam ser estudadas pelo Congresso Naçional e dependam de instrumento nor-.
mativo para corrigir anomalias apuradas.

estados e os municípios deverão ter atividade
convergente para encontrar as soluções apropriadas. A Nação brasileira não se desenvolverá com regularidade se sua Federação
perseverar em cris_e.

Nessa providência não há nenhum desres·
peito à autonomia dos estados e dos municípios. O federalismo do nosso tempo ou é
o federalismo cooperativo. ou é o federalismo
iritegrado. De qualquer modo. a União. Os

É o que, neste momento, sugiro, deixand~
a matéria, Sr. Presidente, agora, ao exame
criterioso e ponderado dos eminentes colegas
do Senãdo. (Muito bem!) Palmas.
_

República Federativa do Brasil

,

DIARIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVI • N" 24

QUARTA-FEIRA, 20 DE MARÇO DE 1991

BRASÍLIA_ DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte.
DECRETO LEGISLATIVO
N° 80, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Barretos Ltda. para explorai,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclushádade, serviço- de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Colina, Estado de São Paulo.
Art. 1° É aprovado o ato que outorga permissão à Rádio Barretos Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodufusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Colina, Estado de São Paulo.
Art. zo Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente.
_Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N° 81, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão ao Sistema CAP de Radiodifusão Ltda.
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freq üência modnlada, na cidade de Pira pora, Estaao de Minas Gerais.
Art. 1° É aprovado o ato que outorga permissão ao Sistema CAP de Radiodifusão Ltda. para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modnlada, na cidade de Pirapora, Estado de Minas Gerais, ato-a que se refere a Portaria no 191, de 3
de outubro de 1989, do Ministro das Comunicações.
- Art. zo Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de marçd de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos~ termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federai, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N° 82, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à Sociedade de Televisão Manauara
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Boca do Acre, Estado do Amazonas.
Art. 1° É aprovado o ato que outorga concessão à Sociedade de Televisão Manauara Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
mMia, na cidade de Boca do Acre, Estado do Amazonas, ato a que se refere o Decreto n° 98.923, de 2
de fevereiro de 1990.
Art. 7:' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991.- Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Congresso~ Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federa~ promulgo o seguite
DECRETO LEGISLATIVO
N° 83, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão ao Sistema Potiguar de Informação
Ltda. para explorar, Pl'io prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Caicó, Estado do Rio Grande do Norte.
Art 1° É aprovado o ato que outorga concessão ao Sistemá ~Potiguar de Informação Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de Caicó, Estado do Rio Grande no Norte, ato a que se refere o Decreto n° 98.926, de
2 de fevereiro de 1990.
Art 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constiruição, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte ~
DECRETO LEGISLATIVO
N° 84, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à Global Comunicação Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora. em freqüência modulada, na cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais.
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Art. 1° É aprovado o ato que outorga pernússão à Global Comunicação Ltda. para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Formiga, Estado de Minas Gerais, ato que se refere a Penaria n° 31, de 6 de fevereiro
de 1990, do Ministro das comunicações.
Art 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO lEGISLATIVO
N° 85, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Semanário Folha de Arthur
Nogueira Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade,
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Arthur Nogueira, Estado de São Paulo.
Art 1° É aprovado o ato que outorga permissão à Rãdio Semanário Folha de Arthur Nogueira Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Anhur Nogueira, Estado de São Paulo, ato a que se refere a
Portaria n° 252, de 14 de dezembro de 1989, do Ministro das Comunicações.
Art zo Este decreto legisiativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da ConStituição, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Feder~V, promulgo o seguinte
DECRETO lEGISLATIVO
N° 86, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão ao Sistema Potiguar de Informação
Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte.
Art. 1o É aprovado o ato que outorga concessão ao Sistema Potiguar de Informação Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
média, na cidade de São Miguel, Estado do Rio Grande do Norte, ato a que se refere o Decreto n° 98.934,
de 7 de fevereiro de 1990.
Art 2° Este âecreto legislativo entra em vigor na data de sva publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO lEGISLATIVO
N° 87, DE 1991
Aprova o ato que outorga concessão à Rádio Jornal Cidade Juiz de Fora
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais.
Art 1° É aprovado o ato que outorga concessão à Rádio~ Jornal Cidade Juiz de Fora Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda
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mMla, na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais, ato a que se refere o·Decreto n° 98.882, de
25 de janeiro de 1990.
Art 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, <la Constituição, e, eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N° 88, DE 1991
Aprova o ato que outorga permalsslio à Râdio Ferreirense Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusMdade, serviço de radiodifusão sonorà em freqüencia mod'ulada, na cidade de Porto Ferreira, Estado de São Paulo.
Art. 1° É aprovado o ato que outorga permissão à Râdio Ferreirense Ltda. para explorar, pelo
prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüêncla modulada,
na cidade de Porto Ferreira, Estado de São Paulo, ato a que se refere a Portaria n° 200, de 25 de outubro
de 1989, do Ministro das Comunicaçôes.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de tnarço de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
NO 89, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Santo AntOnio de Posse Stereo Som Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusMdade,
serviço de radiodifuslio sonora em freqüencia modulada, na cidade de Santo Antonio
de Posse, Estado de São Paulo.
Art. 1° É aprovado o ato que outorga permissão à Râdio Santo António de Posse Stereo Som
Ltda. para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de e.xclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Santo António deo Pcx;se, Estado de São Paulo, ato a que se refere
a Portaria n° 253, de 14 de dezembro de 1989, do Ministro das Comunicações.
Art. '2!' Este de{lfeto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N° 90, DE 1991
Aprova o ato que renova, a partir de 23 de agosto de 1989, a permissão outorgada li
Brasflia Super Râdio FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Brasflia, Distrito FederaL
Art. 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 133, de 15 de agaosto de 1989, do Ministro de Estado das Comunicaçôes, que renova por dez anos a permissão outorgada à Brasllia Super Râdio
FM Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora, em frequência modulada, na cidade de Brasllia,
Distrito FederaL
Art. 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 d:e março de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente.
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art- 49, inciSo XII, da Constituição, e eu,
M~.uro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N" 91, DE 1991
Aprova os atos que outorgam permissão à Sociedade de Radiodifusão Manaus Ltda.
e à Sociedade de Televisão Manauara Ltda. para explorarem serviço de radiodifusão
sonora na cidade de Manaus, Estado do Amazonas.
Art. 1° São aprovados os atos a que se referem as Portarias n°s 44 e 45, de 22 de fevereiro (!e 199!l~~do -..
Ministro de Estado das Comunicações, que outorgam permissão à Sociedade de Radiodifusão ManaUS "~
Ltda. e à Sociedade de Televisão Manauara Ltda. para explorarem, pelo prazo de dez anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de Manaus, Estado
do Amazonas.
Art- 2° Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal,_19 de março ce 1991. -Senador Mauro l;{enevides, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacionar aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constitub
ção, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
·
~
DECRETO LEGISLATIVO
N° 92, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Capital de Fortaleza Ltda. para expio- ~
rar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Aquiraz, Estado do Ceará.
Art- 1° É aprovado o ato a que se refere a Portaria n° 66, de 6 de março de 1990, do Ministro
de Estado das Comunicações, que outorga à Rádio Capiíal de Fortaleza Ltda. para explorar, peloprazo'
de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, da .cida, ~
de de Aquiraz, Estado do Ceará.
Art. 2° Este decreto legislativo enfra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de março de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente.
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SENADOR 1EOTONIO VILELA FIIRO- Seminário sobre políticas de preços da energia no BrasiL

SENADOR EDUARDO SUPUCY

SENADOR CÉSAR DIAS - Propósi-

-Presença, no Senado,.de lideranças sindicais dos petroleiros. Apelo em favor
da negoclaçio objetivando o fim da greve dos petroleiros.

to que animam S. Ex• no, desempenho
do mandato senatorial pelo Estado de
Roraima. Encaminhando à Mesa requeri-

Situação dos segurados e as distorções
da Previdência Social.
,

L2.4 - DiacuiBoo do Expediente

SENADOR VALMIR CAMPEI,.O -
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1.2.5 - Requerimentos
- NO 63}91, de autoria do Senador César Dias, solicitando a convocação do
Ministro de Estado das Relações Exterio-

res, para, em Pleiiário, prestar esclarecimentos a respeito do Tratado de Limites
e Navegação Fluvial, assinado em Caracas, em 1° de janeiro de 1861.
-NO 64/91, de autoria do Senador Alfredo Campos, solicitando a· convocação
da Ministra da Economia, Fa.,.-:nda e Pla-

nejamento, a fim de que, perante o Plenário, preste informações sobre a liquidaçlío
extra-judicial da Caixa EconOmica doEs-

tado de Minas Gerais.
- N° 65191, de autoria do Senador
Eduardo Suplicy, solicitando do Sr. Minis-

tro da Justiça, informações sobre a nãotransmissão do programa de entrevista
"Roda Viva", da TV Nacional, nestas tiltimas segundas-feiras.

- NO 66/91, de autoria do Senador
Nelson Carneiro, solicitando a transcrição nos Anais do artigo "Extennt'nio Oficializadon, publicado no Jornal do Brasil,

de 18 do corrente.
1-2.6 - Leitura de Projetas
- Projeto de Resolução n° 11/91, d~
autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que extingue o voto de liderança.
- Projeto de Resolução n° 12/91, de
autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que estabelece princípios gerais de Pro~
cesso Legislativo, e dá outras providências.

L2.7 - Comunlcaçlo da Preaidencia
- Designaçlo das Comissões Permanentes da Casa de acordo com a nova
proporcionalidade partidária.
L3- Ordem do Dia
Projeto de Decreto Legislativo n° 1t
de 1991 (n° 191190, na ca.mara dos Deputados), que aprova o ato que renova pordez anos, a partir de 18dejunbo de 1989,
a concessão outorgada à Rede Riograndense de Emissoras Ltda., para explorar,
sem direito de exclusividade, serviço de
radiodifusão sonora em onda curta, na
cidade de Porto Alegre, Estado do RiO

Grande do SuL Aprovado, com emenda.
À Comissão Diretora para a redaçâo final.

Projeto de Decreto Legislativo n° 4
de 1991 (n° 309/90, na Clmara dos Deputados), que aproVa o 3to que outorga concessão à 'IV cartoba Comunicações. Ltda

Março de 1991

do para fins de cálculo da participação
dos municípios na receita do Imposto sobre operações relativas- à Circulação de

Mercadorias e sobre prestação de servi, para explorar, pelo prazo de quirize
ços de transporte interestadUal e intermuanos, sem direito de exclusividade, servinicipal e de comunicação. Discussão adiaço de radiodifusão de sons e imagens (teda, nos termos do Requerimento n° 61/91
levisão)__na __cidade ~e Americana, Estado
para audiência da Comissão de Constituide São Paulo. Aprovado. À promulgação.
ção, Justiça e Cidadania.
Projeto de Decreto Legislativo n° 3,
de 1991 (n° 312190; Da Câmara dos DepuRequerimento n° 48, de 1991, de autotados), que aprova o ato que outorga perria do Senador João Rocha, solicitando
missão k Difusora Stereo Cândido Ltda.,
nos termos regimentais, a transcrlção nos
para eKplorar, Pelo prazo de dez anoS,
Anais do Senado, do editorial intitulado
sem direito de exclusividade, serviço de
A Quarta Revoluçlo, publicado no jorradiodifus;~o sonora em freqUência modunal O Globo, de 11 de março corrente.
lada, na cidade de Cândido Mota, EstaAprovado.
do de Sâo Paulo. Aprovado. A promulgaL3.1-Discurlooap6oa Ordem do Dia
ção.
Projeto de Decreto Legislativo n° 4,
SENADORJUTAHYMAGALHÁES
de 1991 (q0 338/9Q, Jll!. Câmara dos Depu- O problem!. do transporte no BrasiL
tados), que aprova o ato que outorga perSENADOR CID SÁBÓIA DE CARmissão k !Udio Cidade de Coota Rica
VALHO - ObselVações relativas h nota
Ltda., para explorar serviço de radiodifu4a Pollcla Federal, divulgada em ,Srg!ioo são sonora, na ciade de Costa Rica, EStada Imprensa, intitulada "A verdade sobre
do de Mato_ Grosso do SuL Aprovado.
o escândalo Jereissati11•
À promulgaçlo.
··
SENADOR NABORJÚNIOR -ProEmenda da Câmara ao Projeto de
Lei do Senado n° 163, de 1989-Comple- . cesso de alienação de imóveis funcionais,
localizados na Asa NortC; em Brasllia.
mentar (n°170}89, naquela casa), de autoria do Senador Fernando ~tique CarSENADOR ESPERIDIÃO AMIN doso, que define, na fornia da alfnea a
Primeira abordagem do projeto de reconsdo inciso X ão arl 155 da Constituição
trução nacional.
·
Federal, os produtos semi-elaborados que
SENADOR NELSON WEDEK!N podem ser tributados pelos estados e Dis- A concentração de renda no Pa!s.
trito Federal quando de sua e!~e.portaç!o.
Aprovada, com destaque. À Comissão
SENADOR NELSON CARNEIRO
Diretora para redaçáo final.
- :Manifestação de entidades de classe
Redação final do Projeto de Lei do
contrária k pretendida antecipaçlo da reSenado n°163/89-:ConipieiD.entar. Aprovavísão constitucional, prevista para 1993..
da. À sançlo.
SENADOR CARLoS DE'CARLI Ol!cio n° S/6, de 1291 (n° 59/91, na
Apelo no sentido da reavaliação da ZDorigem),. relativo a pleito do Governo do
na Franca de Manaus, a fim de possibiliE.stado do Rio Grande do Sul solicitantar o s_eu soerguimento.
do a retificação da Resolução n° 72, de
1990, do Senado Federal, a fim de desbloSENADOR ODACIRSOARES -Priquear parcela equivalente â'doze milhões
meiro ano do Governo Collor.
e duzentos milhões de cruzeiros. ExtinL3.2 - DeaigiUiçlo da Ordem do
ta a urgencia nos termos do RequerimenDia da pr<mma .oe,.§o
to n°69!91.
Projeto de Lei"do Senado n° 171, de
1989-Comptementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que define, nos termos do inciso I do art. 161
da Constituição Federal, o valor adiciona-
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mil e a multa foí paga, como reconhecimento tácito de culpa.
São acionistas da Frutop- Produtora de
Alimentos S/A, o Sr. Tasso Ribeiro Jereissati e familiares e suas empresas Agropecuária

Jereissati Ltda., TJ Participações S/A e RJ
Participações S/A.
Brasfiia, 17 de março de 199L - Jollo
Martins, SeiViço de Comunicação Social do
Departamento de Polícia Federal."

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O requerimento lido vai ao exame da
Mesa.

q SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu o Ofício n°
S/12, de 1991 (n° 537/91, na origem), através
do qual o Presidente do Banco Central, nos
termos da Resolução n° 58, de 1990, solicita
autorização para que a Prefeitura da cidade
do Rio de Janeiro possa emitir e coloGar no
mercado, através de ofertas p1Íblicas, Letras
Financeiras

do

Tesouro

Municipal

(LFTM-RIO), para os fins que especifica.
A matéria será despachada ~ Comissão

de Assuntos EconOmic~
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cé~
sar Dias.
·
O SR. ~AR DIAS (PMDB- RR. Pronuncia o seguinte discurso. sem revisão do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
ao chegarmos a esta Casa pela generosida~
de e vontade do povo de Roraima, cujo apoio,
deve-se dizer, nunca faltou. Não consegui~
mos conter um puro sentimento de orgulho
por participar não s6 da mais alta corte legislativa do País, mas de um fórum em que participaram, ao largo de sua História, figuras
cr:ponenciais da Reptiblica, entre as quais
avulta a de Rui Barbosa. Dei~ aliás, é a imagem do Senado, de que 11é: uma espécie de
-dieta federa~ onde cada estado mantém a
sua embaixada permanente.
Assim, Sr. Presidente, consideramo-nos
embailcador do Estado de Roraima, que esperamos representar com a maior fidelidade e
transparência, atento aOs seus interesses e
reivindicações.
Vimos para o Senado imbuídos do mais
caro idealismo e civismo, que· embebemos
nas nascentes puras e cristalinas da alma
do povo de Roraima, povo que vive.no interior da Amazônia; povo que ainda cre nos
valores mais altos da Nação e da vida brasileira. Como lá , aqui também iremos aprender muitas e sábias l~ções, experiências e
idéias fecundas, no convfvio diário que nos
pebneará por alguns anos. Temos certeza,
Srs. Senadores, de que essa oonviv!ncia sed gra tíficante, fértil e produtiva e estribarse--á nos elos indissolúveis da amizade, do
respeito m11tuo e companheirismo. Só por isso, nos damos por satisfeitos. Certos também
estamos que, a par das naturais divergenciaa
de opinião e enfoq~es diferentes de aDalisar

a coisa pública, nos animam e nos unem o
amor ao Brasil, sempre com o propósito _de
auferir melhores condiç6es de subsistência
ao nosso sofrido e sacri[icado pov_:o.

Março de 1991

cuidados ~ da proteção _das autoridades, sob .
pena de repetirmos os mesmos erros do passado,_ quando elas foram dizimadas pela incti~
ria e negligência daqueles que_ tinhan:J _aciNossa missão no Congresso Nacional é: ma de tudo, o dever indeclinável de defe_ndê-Ias.
Em Roraima, há que se defender _o índiO
de debater ccaustivamente os problemas nacionais, buscar alternativas e soluções viáveis e a natureza, duas páginas, permitam~nos
para os mesmos, porque entendemos ser es- a imagem, de um mesmo livro. Mas também
te um país viável, de intimeros recursos natu- não podemos, em nome desses valores, que
são impostergáveis, frustrar óli impedir o derais, e de um povo generoso, inteligente e
trabalhador. Temos consciência, Srs. Senado- senvolvimento econOmico e social daquela
res, que a crise é grave e preocupante; mas regiãoj é penalizar a· sua pópulação. Cremos
nós, não há dicotomía·entre ·essas dúas posia Nação ..;. pela determinação de seu_ povo
-logrará superá-la e elevar-se~ posição dos ções. PodemoS cOIIipatibiliZá~las Se tivermos
demais países desenvolvidos do mundo. Não boa vontade e boro senso. Racionalizar e con~
aspiramos a ser uma superpotência, no senti- duzir os pfoceSsos e aS etapa-s do -deSenvQivido de domínio e hegemonia mundial. Quere- mento, limitar çc extirigüir as suas distorções,
mos, tão-somente, desenvolver 6 PatS, eKtir~ os seus desvios. Na prática, por exemplo, de~
limitar as terras indígenas e fJSC8lizar a sua
P.3:r_~ miséria e o subdesenvolvitD.ento, aS: desigualdades regionais e sociais, tornar, en- observância. Operadohaliz"ar o desmatamento dentro dos critérios .estabelecidos pela lefim, uma nação justa, humana e fraterna.
gislação especlfica, e não indiscrio:iiiiadamen~
Quanto a Roraima, nossos .compromissos te, o que ê predatório e in~nsç:qüente. Incom o povo que nos elegeu serão fielmente vestir ou incentivar inVe!itimento nas atividaresgatados, através de nossa atuação nesta des extrativas naturais da região, como na
casa. Um dos.estados mais jovenS d~ Federa- produção, transporte e comercialização dos
ção brasileira, Roraima siriiboliza-se por dois produtos.
vigorosos pilares: a terra e o homem. A ter~
O progresso e· a na~_reza1 voltamos a in~
ra, a sua exuberante natureza, a selva impers- sistir, n§o são inconciliáveis, se tratados com
crutável, o rio Branco, que corta todo o seu_ racionalidade, inteligência e vontade. Esta a
território, de norte a sul, as imensas regiões posição que defendemos. para Roraima.
de campos e cerrado~ o monte Roraima,
Como membro do Bloco Parlamentar da
na Serra de Parima (com riquezas minerais Amazônia, estamos atentos aos escusas pla~
incomensuráveis). O homem, seus primitivos nos de internacionalizar a Amazônia, de ocu~
habitantes, os Macuxis ·e os Ianomâmis e os- pá~la estrategicamente. A Amazônia precisa
bandeirantes do século XX, os atuais desbra- de um arrojaçlo programa cientffico:-tecnolóvadores e consreutores de Roraima, com tragico, envolvendo aS universidades da região,
balho, sacrificio e fé, acima de· tudo, o amor e att ad.:qlltimos, ~r. Presidente, que os paí:àquela terra do extremo Norte do Bra@L
ses dispostos à colaboração o façam de maMas, ao lado da grandeza da floresta. neira desinteressada.
Mas, Srs. Senadores, queremos trazer a
que a todos deslumbra, coexistem sérios"pro~
blemas sociais, que o nosso povo enfrenta esta tribuna outro assunto de importância
com galhardia são as maiores ·dificuldades e para o Brasil e Roraima, principalmente com
privações, a falta de emprego, as deficiertcias relação à serra Parima.
Em julho do ano passado. realiz,op-se nesna área de satíde, as doenças tropicais, como o malária, a leishmaiose. a oncocercose, ta Capital, Brasfiia, a qUinquagéSima sexta
a febre amarela, a falta de bospltais, postos conferencia da Comissão Mista Brasíleirode saúde, médicos e medicamentos, como pu- Venezuet3na demarCadora de Iimit€:s entre
demos pessoalmente constatar, na cjualida~ os dois países. Confirmou~se, então, que a
de de médico e sacretário de satide do então demarcação estava praticamente concluída
Território Federal de Roraima; na educação, nos longos -z.t99 quilOmetras de frontcira,
a escassez de escolas e mestres, dificuldades com a colocação de 2031 marcos divisórios,
de implantação da Universidade de Rorai- segundo o mapa oficial da Comissão Mista
ma, as deficiências dos meios de transporte, de Limites Brasil~Venezuela, de 1973. O que
telecomunicações, energia_ e moradia. Esses praticamente falta é o adenSamentc? e uma
setores, principalmente, necessitam d6 inves- representação cartográfica mais precisa, em
escala maior, da serra Parinla. O afastamen~
timentos vultosos.
Mas há o problema indfgena e a presexva- to médio dos marcos nessa parte da fronteição da natureza, que nos Cabe, como autori~ ra é de trinta quilOmetras, quando o id~l
_
dadc; cuidar. A proteção ao índio e a defe- seria um quilOmetro.
Evidente que os reCursos téCnicos atuais,
sa do meio ambiente estão na Ordem do Dia.
Debate-se em todos os fóruns, nacionais e como a utilização de satélites e outros avaninternacionais, a conservação da natureza, a ços tecnológicos, através de fotos, permitem
poluição, os desmatamentos irresponsáveis uma melhor visão c conbecime_nto da região
e irracionais,. sem nenhum critério ou preocu- do que em 1973, quando foi efctu_ado esse
trabalho.
pação, senão a do lucro fácil e rentáveL
Os entendimçntos para a demarcação deAs popula~ autóctones, como qs Macuxi, Atroári e IanomAmi, estes llltimos conside- finitiva da fronteira entre Brasil e Venezuerados o grupo 6tnico mais antigo da Améri- la oomeçaram no século passado, ainda ao
ca do Sul, é mais do que óbvio, carecem dos tempo do Impomo.
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missão Mista Brasileiro-Venezuelana demar- Federação, venha a trazer propostas que encat6ria de limites. Atualmente, como disse- riqueçam o debate e, mais do que isso, ve-mos atrás, prosseguem os trabalhos de deli- nham a favorecer o ideal federativo em nosmitação da linha demarcatória, visando sua so País, que é_Q ideal que, a meu ver, não
melhor caracterização, na serra Parima.
se_ consolidará enquanto_ nós não tivermos
É in~~sante salientar, Srs. Se.ilador-es,
uma Federação menos. desigual. No Brasil,
o clima de ent_endimento, cordialidade e com- optamos- e foi uma opção_ da primeira carpreensão, que desde o tratado de 1859 prevaw ta republicana- pela Federação, consolidan"Art. 1°l:lo Tratado. Começará a leceu entre Brasil e Venezuela. Em nenhum do assim um gesto que nasceu com a Reptilinha divisória nas cabeceiras do rio momento, iiesses mais de 130 anos de conver- blica; mas, infelizmente, ainda convivemos
Menachi e, seguindo pelo mais alto sações .e demarcações, registrou-se qualquer com uma Federação desigual. Não há sequer
do terreno, passará pelas cabeceiras desentendimento. O _que _coilfirm-ã O caráter uma igualdade formal, se nós olharmos bem,
do Aqui o e To mó e do Guaicia e lquia- prático e conciliador da polítfci êxterna bratais. as desigualdades que marcam o espaço
re ou Issana, de modo que todas as sileira, que sempre, nas suas dependências territorial brasileiro,- e muito menos- uma
águas que vão ao Aquio e Tomó fi- de fronteira, ou buscou o diálogo com os igualdade social e ~ma ·igualdade econOmica.
quem pertencendo à Venezu~la, e as seus vizinhos, ou, quando isso_ não foi possí- E por isso que a presença de V. Ex 8 , repreque vão ao Guaicia, Xie e Issana ao vel, como no caso do Acre, recorreu ao arbi- sentando um estado novo, mas um estado
Brasilj e atravessará o rio Negro de- tramento internacionaL
que" tem mUít<is condições de se desenvolver
fronte à ilha de São José, que está
Apesar do espírito fraterno que une a na- e de prosperar. Por isso, cumprimento-o e
próx:ima à pedra de Cucuhy.
faço votos de .. pleno êxito no ex:erçfcio do
~o irmã, jã existe _~ção popular movida na
mandato de V. Ex11
Art. 2°. Na ilha de São José segui- , JustiÇa Federal. Alêm disso, a imprensa relata que o Brasil vai perder milhares de hectará em linha reta, cortando o canal
O SR. CÉSAR DIAS - Nobre Sena,dor
Maturacá na sua metade, no ponto res de terra, e -que já está havendo- conDitos Marco Maciel, agradeço as palavras de incenque a acordarem os comissários de- de fronteira.
tivo de V. ~ Roraima ê um estado embriow
marcadores, e que divida, convenienteSegundo o 3rt 49 da Cónstitui~o:
nário, está nascendo com muitas dificuldades.
mente, o dito ·canal, e dali, passando
e nós vamos lutar aqui, vamos unir todas JJS
"Art. 49. É da competência exclusipelos grupos dos morros Cupi, Imeri,
forças dos estados do País, dé toda a Federava do COngresso Nacional:
Ouay e Urucusiro, atravessará o camição, para que realmente o Senado venha, atraI - resolver definitivamente sobre
nho que comunica por terra o rio Casvé:s dC seus representantes, cumprir o seu
tratados.
acordos
ou
ates
internaciotanho com o Marari, e pela sem. Tanais que acarretem encargos ou com- papel, que é o de uma instituição que cuida
piraneco buscará os cumes da serra
promissos
gravosos ao patrimônio naw _ccatamente do Estado. Por isso me julgo im
Parima, de modo geral as águas que
portante neste momento em que nasce o Es- ·
cional;"
correm ah Padevari. Mariri e Cababotado de Roraima. __
ris fiquem pertencendo ao Brasil, e
Estamos convocando o Si. Mfuistro das
O tema qUe propuS hcije, ·o~ ''CónflÍro na
as que vão ao Turuaca ou ldapa ou Relações Exteriores, Dr. Fi"inCiSCo Rezek,
Região do Parinia'", nos foi muito cobrado_
Xiaba, à Venezuela.
ao plenáriO do Senado Federal, -dl!ntro dos
pela sociedade ioraimense, uma vez que o
Art. 30. Seguirá pelo cume da ser- preceitos legais, para informar aos brasilei- Estado de Róiaima riase e perdendo uma granros e roraimenses sobre esse impasse criado de cctensão de terra, uma área de incomensura Parima até o ângulo que faz esta
na região do. Parima.
com a serra Pacaraima, de modo que
ráveis riquezas. Como é um estado de voCatodas as águas que correm ao rio Branç§o mineral, jamais. poderíamos deixar de
O Sr. MarcO Madel - Permite-me V.
co fiquem pertencendo ao Brasil, e
'OOnvocar o Senado Federal para inquirir o
Ex" um aparte?
as que vão ao Orinoco, h Venezuela,
Sr. Ministro, para que S. E'Xl possa nOs infoi--·
O SR. ~DIAS .: Com muito pra- mar da atual SitúaÇão" da região do P"arima:
e continuará a linha pelos pontos
mais elevados da dita serra _Pacarai- zer, nobre Senador Marco Maciel.
Isto leva-nos a crer que jamais o mfnist6JDa, de modo que as águas gue v.ão
O Sr. Marco Madel - Eu gostaria de, -rlo- deverá cedei terra ao paf.S vizinho, mas
ao rio Branco fiquem, como ~ há di- primeiro, cumprimentá~o pelo seu discurso, '96 para melhorat as informações, para apaw
to, pertencendo ao· Brasil, e as que que II18I"C3, posso assim dizer, de forma osten- 'gar qualquer dtivida, solicitam-os a-presenÇa
correm ao Essequibo, Cuyuni e Coro- siva, a sua presença- -no Senado da Reptibli- do Ministro FranCisco ReZek para expor "O
ni, à Venezuela, até onde se estende- ca; e, ao cumprimentá-lo, dizer que V. Ex•
problema a nós, brasileiros., e para que o porem os territórios dos dois estados fere um tema que, além de importante, é vo de Roraima saiba que jamais o ministério
na sua parte oriental."
um tema muito agudo, porque diz respeito vai ceder terra alguma a pafs algum.
Sr. Presidente, encaminho "à Mesa o re
Esse tratado está. em vigor desde 1° de a algo que está. sendo objeto de discussões,
querimento solicitando a presença do Sr.
não
somente
na
imprensa,
mas
envolvendo
janeiro de 1861 e, para dar-lhe cumprimeno governo dos dois países. Felicito-;o por V. · Ministro Francisco Rezek em plenário para
to, formou-&e, em 1880, a Comissão Mista
· ecpor ao povo brasileiro e aos roraimenses
Brasileiro-Venezuela,demarcando-ee, naque- Ex• trazer à discussão não apenas idéias, o impasse envolvendo a região do Parima.
le ano, o trecho compreendido entre o rio mas também propostas concretas, posto que · Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Hemachi e o cerro CUpi Para aprovar aque- o eminente S~ador pelo Estado de Rorai- {Muito bem! Paima·s.)
ma fez questão de juntar ao seu discurso
las demarcações, foi assinado um protocolo
.em Caracas, em 1905. Entre 1914 e 1915, de- um projeto de lei, ou seja, uma sugestão conDOCUMENTO A QUE SE RBFBRB
marcou-se o trecho enJre o rio Negro e oca- creta para que a questão seja devidamente
nal 4e Maturacá, numa cctensão de oitenta elucidada, esclarecida e assim possamos en- O SR CÉSAR DIAS EM SEU DISCURSO:
contrar uma safda para a questão fronteiriquilOmetres, em linha reta.
"REQUERIMENTO
Em 1928, em cumprimento ao protocolo, ça com· à Venezuela. Por outro lado, meu caro
Senador
César
Dias,
eu
gostaria
de
dizer
Senhor Presidente,
os trabalhos demarcatórios prosseguiram, esa V. & 8 também que foram muifu importanRequeiro seja convocado, na forma do
tendend~ até 1934. Reiniciados em 1939,
tes as considerações que V. &• fez sobre o - art. 397, inciso I, do_ Regimento Interno do
continuaram até 1973, quando se concluiu a
demarcação dos limites entre as duSB nações seu estado, seu jovem e, posso dizer, promis- Senado Federal, o Ministro de Estado das
amigas, tendo sido assinada, a 23 de agosto/90 sor estado. &pero que V. &•, como voz de Relações Exteriores, José Francisco Rezek,
a Ata da Quadragésima Conferência da Co- Roraima, posto que o Senado é a Casa- da para, em plenário, prestar esclarecimentO&:

Em 5 de maio de 1859; foi assínado em
Caracas o Tratado de Limites e Navegação
Fluvial, com as especificações da linha deM
marcatória, expostas nos seus arts. 1°1 2° e 3°
Como elas prevalecem até: hoje, seria relevante, Sr. Presidente, registrar aqui esse documento histórico, que relatamos a seguir:
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te, para que numa análi:se exaustiva, ao me-

nos no meu modesto modo de ver, se possa
estabelecer diques e limites para tratar essa
matéria das medidas provisórias, que tem sido, a toda hora, uma questão palpitante na
imprensa do Brasil.
Como dizi~ é a Constituição que estabelece os princfpios da divisão dos poderes, ela
é: a sede onde se estipula as competências
dos poderes. Só a Constituição pode dizer o
que cabe ao Poder Legislativo, ao Poder Executivo ou ao Poder Judiciário. Daí a desnecessidade de se regulamentar essa matéria,
sobretudo quando se quer limitar o poder e
a competência do Poder Executivo através
de lei complementar. Uma lei complementar
aqui não pode acrescentar e nem tirar nada
do que está estabelecido na Constituição.

Porque a lei complemçntar, a que alude o
art. 59, diz respeito ao processo legislativo.
Processo legislativo é matéria adjetiva, é matéria processual e não matéria substantivat
onde se definem as competências, porquanto nesta matéria só o Direito Constitucional
é capaz de diminuir ou acrescer competência
de qualquer um dos poderes.
E aqui tam~ na Constituição, vemos
quais as matérias que podem ou n:io ser tratadas através da medida provisória. É da competência aclusiva do Congresso Nacional,
conforme dispõe o art 49, inciso XI:
11
Art 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional:
XI - zelar pela preservação de sua

competência legislativa em face da atribuição normativa dos outros Poderes;"
E, ainda, o inciso V, também se pode extrair daí uma lição de. como o Congresso deve conduzir essa matéria. Cabe ao Congresso:
"V - sustar os atas normativos do
Poder EXecutivo que aorbitem do
poder regulamentar ou dos limites
de delegação legislativa;'~

Cabe ao Senado e :à Câmara, também,
preservar e guardar a Constituição. Isso está no nosso Regimento do Senado, no art
4°, escrito de forma clara e evidente. A guarda da Constituiçlio, sab~-la na forma do arL
102 da própria Constituição cabe ao Sopremo Tribunal FederaL Mas o controle da constitucionalidade cabe tanto ao Senado Federal quanto à c:a.mara dos Deputados ou ainda ao Congresso NacionaL
O -Sr. Mário Covas - Permite-me V. Ex 8
um aparte?
O SR. AMIR LANDO - Com muito prazer, ouço o nobre Senador Mário Covas.
O Sr. Mário Covas- Senador Amir Lando, V. Ex8 traz h baila e à discussão um pro~
blema de extraordinária importancia e de extrema atualidade. O texto do art. 62, particularmente o seu parágrafo, é de uma clareza
que se apresenta meridiana. Sempre digo
que tenho um problema grave: sou engenheiro e ·só sei entender aquilo que está escrito,

nunca sou capaz de entender diferente do
que está escrito.
O SR. AMIR LANDO - Mas o Direito
e a Matemática se aproximam muito, Ex11 t

O Sr. Mário Covas - "As medidas provisórias perderão a eficácia desde a edição,
se não forem convertidas em lei no prazo
de trinta dias a partir de sua publicação, tle~
vendo o Congresso Nacional disciplinar as
relações jurídicas delas decorrentes." Ora,
não se trata sequer de rejeição da medida.
Há duas hipóteses: ou a medida é aprovada,
ou não ê aprovada! E ela pode não ser aprovada através de vários mecanismos: ou porque não foi votada, ou porque foi rejeitada,
ou porque foi transformada num projeto de
lei de conversão. Em qualquer circunstância, ela perde a eficácia desde a edição. V.
&•trata disso com uma clareza absolutamente meridiana. Hoje, a tendência tem sido diferente. A reedição da medida provisória constitui uma continuidade do processo, de tal
maneira que não se leva em consideração a
anulação daquilo que ocorreu, a perda da
eficácia ocorrida nos trinta dias anteriores.
É melhor sempre, em matérul- como essa não apenas no discurso de V. &-n, que nos
ilustra a todos - consultarmos figuras como
a que esteve aqui presente durante toda a
votação da Constituição, colaborando com
seu saber e com sua contribuição no gabinete da Liderança, trata-se do Professor Josê
Afonso da Silva, que tive a honra de ter como Secretário de Assuntos Jurfdicos, quando estive na Prefeitura de São Paulo. Ele es·
creve a esse respeito, no seu curso de Direi
to Constitucional Positivo, o seguinte:
''As medidas provisórias, com for-

ça de lei, podem ser adotadas pelo
Presidente da Reptlblica, em Caso de
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esta, a perda de sua eficácia. A pres-

crição de que o Congresso discipline
as relações jurldicas decorrentes das

medidas provisórias tem cabimento
nesta (Jitima hipótese, e o Congresso
o fará por lei tal como o faz com qualquer matéria. Quem apresentará o
projeto de lei visando aquele fim? A
Constituição não o ·diz, importa ao regimento cçmum disciplinar o procedimento. Apresentado o projeto, o Congresso está obrigado a aprová-lo, porque a Constituição diz dever ele disciplinar as relações jurídicas decorrentes das medidas provisórias que perderam sua eficácia? EVidentemente que
não. O projeto pode ser rejeitado como qualquer outro.
E de notar ainda que a d:mstituição não incumbe ao Congresso a disciplina da matéria das medidas provisórias tornadas ineficazes, mas apenas
as relações que tenham sido estabelecidas durante os trinta dias que vigoraram e surtiram efeitos. Pode ser atê
que o Congresso não queira fazê-lo,
o que ê legítimo em sua discricionariedade política. Em tal caso, o Poder
Judiciário poderá ser chamado a e:rcaminar o assunto a teor do disposto
no art. 5°, XXXV, se houver lesão
de direito de alguém e por este provocado, mas a decisão judicial não poderá substituir as medidas provisórias
nem, evidentemente, disciplinar as relações jurídicas geradas por elas. Limitar-Ge-á a compor o direito lesado in
concreto.
Finalmente, uma interpretação lógico-sistemática leva a concluir que o
Presidente da Repóblica não poderá
disciplinar por medidas provisórias situações ou matérias que não põdem
ser objeto de delegação. Seria um despautério que medidas provisórias pudessem regular situações que sejam
vedadas às leis delegas."

urgência, o qual deverá submetê-las
de imediato (quer dizer, em seguida
à sua edição, sem intermediação temporal) ao Congresso Nacional, que,
se estiver em recesso, será convoca·
do extraordinariamente para reunirAcho que V. Exa tem profund~ razão.
se em cinco dias (art. 62). Essas medidas terão eficácia imediata, mas as Os argumentos expendidos por V. Ex~, com
perderão, desde sua edição, se não fo~_ a competência que lhe é habitual, trazem norem convertidas em lei no prazo de va luz sobre o problema. E parece que tetrinta dias, a partir de sua publicação,_ mos tido, ao longo do tempo, com a sistemácumprindo ao Congresso disciplinar tica de reedição de medidas provisórias, deias relações jurfdicas delas decorrentes. xado de considerar esse texto, que é meridiaA caracterização da urgência fica mui- no em sua clareza, ou seja; não votada ou
to na dependência do critério subjetinão apro:vada, qualquer que seja a hipótese
vo do Presidente da República, mas,
em que isso ocorra, a medida provisória perdiante da evidência de sua inàcorrên- de a eficácia com efeito retroativo, isto é,
cia, pode ser objeto de apreciação.
desde a sua edição. E, portanto, uma nova
São, como se nota, medidas de lei edição não pode deixar de levar em conside(têm força de lei) sujeitas a uma con- ração o que aconteceu nos 30 dias anteriodição resolutiva, ou seja, sujeitas a
res. Ela passa a novamf:nte, ainda sub judiperder sua qualificação legal no pra- ce, sob o controle do Congresso, a esperar
zo de trinta dias. Vale dizer, dentro
para ver se o Congresso a aprova ou não.
deste prazo, perdem sua condição de Mas os 30 dias anteriores, evidentemente,
medidas provisórias por uma das duas
estão superados. Parabenizo V. & 8 que faz
situações previstas no parágrafo óni- um aame do problema sob um ângulo noco do art. 62: sua conversão em lei vo, até agora não considerado, embora paranaquele prazo ou, n§o se verificando
doxalmente escrito com muita clareza no tex:-
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to constitucional. De rorma que quero saudar, de forma muito efusiva, o brilhantismo
que V. Er oferece à disCussão desSe problema.

O SR. AMIR LANDO- É bondade de
V. Exa Mas quem traz uma: C:ontri6Uição niui~
to clara e definitiva é V. Ex1\ inclusive citando um douto do Direito. Porque, em verdade, ela é uma lei, mas sob condição resolutiva, como bem disse V. &a É muito importante que se tome consciência dessa realidade,
porque o que se tinha por cérto, até agora.
era que a medida provisória reeditada mantinha uma unidade, sem solução de continuidade com o passado. Mas não ê isso. Não vejo
como se pode proibir que o Presidente reedite uma medida provisória. Com toda a since-

ridade dos meus parcos conhecimentos, a
Constituição não proíbe. Só que a eficiência
que se quer dar com a reedição, o texto nega expressamente.
Agradeço, portanto, pelo brilhante aparte de V. ~. que, tenho certeza, dará uma
contribuição decisiva, não para o meu discurso, mas para essa questão no âmbito desta
Casa legislativa.

O Sr. Josaphat Marinho - Permite-me
V. Exll um aparte?
O SR. AMIR LANDO - Ouço o nobre
Senador Josaphat Marinhot com muito prazer, como um mestre do Direito.

O Sr. Josaphat Marinho - Todos estamos ouvindo-o com a atenção merecida, e a
matéria é realmente de alta importância e
oportunidade. Se bem recolhi o pensamento de V. &a sua sustentação é no sentido
de que o Congresso Nacional não pode regular o exercfcio da edição de medida provisória pelo Presidente da Reptlblica.
O SR. AMIR LANDO - :é: maiS ou menos isso, por que eu disse que _o_ Congresso
Nacional pode regular o· processo legislativo, não pode é fixar a compet!ncia. O Congresso Nacional não pode reduzir poderes
conferidos pela Constituição, pode, sim, através de medida especial, no caso, a reforma
da Constituição, emenda constitucional.
Mas, quanto à disciplina do processo legislativo, é evidente que é expressamente
possível.

O Sr. Josaphat Marinho - Não quero
perturbar a exposição de V. Exa, inclusive,
porque o Presidente parece-me que já anuncia o próximO t6rmino do seu tempo regimental, mas queria debcar a ressalva desde que
o estou ouvindo; parece-me que pode. Não
se deve restringir abusivamente a competên~
cia do Presidente da Rep1lblica, mas, compreendida a Constituição no seu conJunto, podem ser estabelecidas deliminações, pois desde que o pórtico desta Constituição estabele·
ce que o Estado é democrático e de direito
não há poder absoluto.
O SR. AMIR LANDO - COncordo plenamente com V. Ex 11• Acho que não vamos
colidir nesta rota. Mas o que quero deixar

claro, evidentemente, é essa interpretação
do art. 62, o outro ponto a que me refiro.
Exatamente, no tneu entei1der, não é através de lei complementar que se poderá trarar de matéria de competência dos poderes,
que é estritamente do poder constituinte.
Aí, essa matéria que trata dos poderes tem
sede essencialmente constitucional. Esse é o
meu ponto de vista.
Mru>, evidentemente, poderemos, com todo o respeito ao mestre, ao professor de Direito Constitucional, abrir uma discussão, talvez em outro momento.
Gostaria ainda, se o tempo permitir, de
ouvir V. Exa Depois concluirei o meu discurso,
O Sr. Josaphat Marinho - Não, não pretendo estabelecer o diálogo neste momento,
queria apenas deixar a ponderação de que
parece que por lei, e por lei ordinária, pode
ser regulada a matéria. Não é necessária a
emenda constitucionaL Não se trata de restringir a competência do Presidente da República, mas de circunscrevê-la nos termos da
Constituição, considerada no seu sistema. E
para isso não é necessária a reforma constitucional.

O SR. AMIR LANDO - Concordo plenamente com V. Ex3
O Sr. Josathat Marinho- V. Exa concorda que não é necessária a reforma constitucional?

O SR. AMIR LANDO - Não, não. Evidentemente, para se disciplinar o que a Constituição estabelece, não é necessária.
Nesse particular, eu já tenho uma opinião
formada: que as medidas provisórias não podem ferir o que dispõe o art. 68 da Constituição, quando se trata, evidente, da delegação
e restrição às matérias que poderão ser objetO -de lei delegada, nem o é reservado à competência exclusiva do Coilgfesso Nacional.
A lei complementar não poderá ser "objeto de: delegaçãoj oS atas de competêhcia privativa da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal e do Congresso; a ri:latéria resservada à. lei complementar, nem a legislação
sobre:
I - organização do Poder Judiciário e
do Ministério Ptiblico, a carreira e a garantia
de seus membros;
II - nacionalidade, cidadania, direitos individuais, polfticos e eleitorais;
III - planos pluriamiais, diretrizes orçamentárias e orçamentos.11
É evidente que as delegações não poderão ter como objeto matéria de lei complementar. Existem mais alguns princípios que,
pela própria natureza da medida transitória, ~
tam~m não podem, como é o caso especffico do Direito Pena~ cujo principio da anterioridade da lei também o torna impossível
de ser tratado através das medidas provisórias. Como também o Direito Tributário, cujo princfpio da legalidade remonta a 1096,
passando pela Magna Carta, 1215, passando
pela Declaração dos Direitos do Homem e
do Cidadão, passando por toda a nossa história constituciona~ passando pela história cons-
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titucional dos pafics desenvolvidos, das democracias deSenvolvidas, como França, Esfados
Unidos e Inglaterra.
Por tudo isso, não há como admitir-se
que essa matéria seja tratada atravéS de medidas provisórias. Agora, dias atrás, na Câmara, nessa matéria já foi aberta uma exceção
como se a criação de imposto pudesse ser
tratada através de medida provisória.
Também lanço um libelo, negando a possibilidade de tratar-se de matéria de Direito
Tributário, até porque em vários dispositivos
da Constituição a criação de tributos depende de lei complementar. Mas mesmo onde
não couber essa disposiçãoj também não é
permitida porobsêquio de um princípio maior,
que é o princípio da legalidade- e não podemos deixar que este legado da democracia
seja destrufdo por um processo efetivamente pouco escorreito no tratamento das disposições legais. É claro que, nesse aspecto do
Direito Tributário, a criação de tributos não
pode ser tratada através de medidas provisórias. Isto está claro pelo princfpio: não há imposto sem lei. No dizer de Duguit, baseando-se na Declaração do Homem e do Cidadão, s6 o Congresso, só o Parlamento, só a
Nação pode criar tributos. E a Nação é. õ Senado Federal e a Câmara dos. Deputados; a
Nação é o Congresso Nacio~1.
Para encerrar, também. realço o que diz
o art 67 da Constituição. Matéria vencida
não pode ser objeto de reedição na mesma
sessão legislativa. Temos uma veaãç#o clara
que, ao menOs -durante a mesma sessão legislativa, uma medida provisória, rejeitada, não
pode ser apreciada pelo Congresso Nacional.
O tempo esgotou-se, foi c61ere, mas r'ealmen:..
te- o assunto é longo e penoso e merecerá,
por certo, uma apreciação mais integral por
parte desta Casa Legislativa. O que precisamos ê realizar uma leitura mais detida do
que esta que ora iniciei da Constituição. Pela própria natureza do regime democrático,
pelo próprio conceito de democracia e o e:x:ercfcio democrático, veremos que a competência pára legislar sobre matéria de Direito
Tributário, de Direito Penal, das delegações
vedadas pela própria Constituição, jamais poderá ser usurp~da pelas medidas provisórias.
Cabe, sim, ao COngresso Nacional zelar
pela sua competência. Cabe, pois, nesta hora Onde se faz necessária a afirmação do Legislativo, não nos dobrarmos nem diarite do
estrépito da iinj:trensa nem dia.i:J.te da pressão
irresistivel do ExecutivO senão aquelas oriundas da pressão que vem das ruas, onde o povo lança condenação veemente contra as me_didas provisórias.
"A liberdade comum é uma conseqüência
da natureza do homem Sua primeira lei é a
de velar pela sua própria conservaçáo."
"Os escravos perdem tudo sob o jugo de
seus grilhões, até o desejo de rompê-los."
"A força fez os primeiros esCravos, sua
covardiaosperpetuOU. 11 -JeanJaçquesRouaBeau (O contrato soci31).
É, exatamente, a ousadia, "I 'ousage toujors 1 jousage" bradava úanton. É preciso
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ter ousadia para defender a competência desta Casa Legislativa. Haveremos de sacudir o

jugo que as medidas provisórias representam
sobre o Poder Legislativo. Não necessitamos,
para tanto, da fúria da tempestade ou da ânsia da avalanche. Basta a brisa dos novos tempos que o novo Congresso sopra. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)

Durante o discurso do Sr. Amir
Lando, o Sr. Alexandre Costa, 1° Vi-

ce-Presidente, deixa a cadeira da presidência que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, 1° Secretário.

O SR. TEOTÓNIO VILELA F1LHO
- Sr. Presidente, peço a pal;:;vr.:~ para uma
breve comunicação.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Citrneiro)- Concedo a palavra nobre Senador.
O SR. TEOTÓNIO VILELA F1LHO
(PSDB - AL Para uma breve comunicação.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente Srs.

Senadores, uso da palavra rapidam~nte para renovar, de viva voz, um convite, já fonnuw
lado por escrito, aos Senhores Senadores para que participem dos debates do Seminário
de Política de preços de Energia no Brasil.
Esse seminário, Sr. Presidente, objetiw
va através de uma ampla discussão com a
participação de representantes da comunida·
de técnica e científica, de sindicatos de trabalhadores, da iniciativa privada~ de órgãos governamentais e de parlamentares, debater
aspectos da crise do setor energético de modo a que não se venha a comprometer o desenvolvimento nacional por carência de soluções adequadas nesta área.
Os diversos diagnósticos elaborados sow
bre o setor energético brasileiro afunilam·
se na questão das tarifas de preços.
A fixação dos preços dos energéticos petróleo, carvão, eletricídade, álcool, etc. tem
sido efetuada de forma independente das aspirações da sociedade, gerando sempre grandes questionamentos quanto~ sua propriedade.

Hoje, tornawse imperiosa -a construção
uma política de preços de energia no Brasil que,. aceita por produtores e consumidores, considere as peculiaridades. na nova matriz energética brasileira e assegure adequadas condições de funcionamento para este
segmento de produção.
Essa política deve ainda, atender aos aspectos econOmicos e :às condicionantes estra~
tégicas de desenvolvimento nacional, assenta~
da em uma base sólida e permanente que in~
corpore mecanismos de controle eficicnlt.'S
por pâ\"te da sociedade.
Algumas instituições participaram, com
sugestões e idéias, da organização clo temá~
rio do evento. Durante .seu desenvolvimento todos os interessados terão oportunidade
de expor seus pontos de vista e, posteriormente, participar dos grupos de trabalho que_
serão criados para estudar e aprofundar questões especlficas. identificadas nos debates. _
Voltarei, ainda no decorrer deSta Semana, a esta tribuna para reportar-me aos debade

tes ocorridos no Seminário sobre Políticas
de Preços da Energia no Brasil, que está ocOrrendo no Auditório PetrOnio Portella, para
que os Senadores, que porventura lá não puderem ir/tomem conhecimento, e para registro nos Anais desta Casa daS diSCussões, que
são tão importantes para que a consciência
do CongreSso Nacional tenha condições de
formular uma legislação que dê bases institucionais sólidas ao setor de energia no Brasil
que realmente atenda aos interesses da nossa sociedade. Muito obrigado~

O SR. PRESIIJENTE

(Dirceu,Ca~ei

ro) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Eduardo Suplicy, para uma comunicação inadiável.

O SR EDUARDO SUPLICY (PT SP. Para uma comunicação. Sem revisão do
orador.) -Sr. Presidente, Srs.. Senadoreshestão na tribuna de honra do Senado Federal
in(lmeros presidentes de sindicatos de traba·
lhadores da. Petrobrás: o Sr. Wilson Santa
Rosa, Presidente do Sindipetros de Campi·
nas, Alexandre Siqueira, do Sindipetros do
Rio de Janciro, Adauto dos Santos, presidente do Sindipetrosdo Amazonas, Aluízio Arruda, do Ceará, Antônio Sigfreied do Rio (}ran~
de duSul, bem como estão visitando os Senadores, nesta tarde, diversos membros da Associação dos Engenheiros da Petrobrás, e
outros dirigentes dos diversos sindicatoS e
entidades represe~tativas dos cinqUenta e
cinco mil trabalhadores da Petrobrás que.
em visita ao Congresso Nacional neste dia,
vêm solicitando esforçp. dos representantes
do povo nesta Casa no sentído de procurar
sensibilizar as autoridades, particularmente
o Presidente da Petrobrás, o Ministro da Jus~
liça, Jarbas Passarinho, o Minístro da Infra~
Estrutura, OZiFes Silva, o Ministro do Trabalho, AntOnio, Magri, e o próprio Presidente
da Repúb1ica, Presidente Fernando Collor
de Mello, no sentido de que se possa, em
primeiro lugar, se respeitar o direito de paralisação das atividades, dos trabalhadores que
está na Constituição brasileira.
Em virtude desta greve dos trabalhadores
da Petrobrás, em âmbito nacional, que já atinge mais de 20 dias, o Tribunal Superior do
Trabalho, ontem. tomou uma decisão no sentido de considerá-la abusiva.
.
O Relato':" Almir_ Pazziartotto procurando entrar no mérito das razões que levaram
os trabalhadoJ;es a paralisar as atividades,
não entrou propriamente no mérito da forma, segundo a qual foi realizada aparalisação.
Tem havido dificuldades para os trabalhadores serem recebidos e poderem negociar
com a direção da Petrobrás, que não levou
em conta que algumas das reinvindicações,
colocadas pelos trabalhadores, advêm do não
cumprimento, desde 1988, de um plano de
cargos e salários. até hoje os trabalhadores
estão aguardando. Seria importante que houilesse um caminho de superação dos obstácu~
los diante da dccisa:o do TribUnal" Supericir'do Trabalho. Por essa razão solicitaram os
trabalhadores uma reunião com o Presiden-
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te da Câmara dos Deputados, Deputado Ibsen Pinheiro e com o Presidente do Senado,
Senador Mauro Benevides, hoje 'às 18 horas.
Eu gostaria de transmitir daqui um apelo
aos Srs. Uderes de partidos para que cooperem. estando presentes nessa reunião, a fim
de que esse diálogo possa ser bem sucedido. Os Líderes do PFL, Senador_ Marco Maciel, e do PRN, Senador Ney Maranhão, já
se dispuseram a procurar uma intermediação
junto 'às autoridades governamentais no sentido de que seja superado esse obstáculo.
Era 0: que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(M:uito bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu carneiro)- Concedo a palavra ao nobre Senador
Valmir Campelo.

O SR. VALMIR CAMPELO (PTBDF. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.·
Presidente, Srs. Senadores, envolvidos como
estamos em nossas atividades parlamentare.s,
muitas vezes somos forçados a nos afasÚt.r'
da realidade vivida pelos nossos cidadãos
mais desfavorecidos. E, já que nos dispusemos a ser os depositários de seus anseios, faria bem a ·qualquer um de nós visitar, por
algumas horas, as instalações do INSS - lns·
tituto Nacional de Seguridade ?ocial- onde,
todos os dias, centenas de beneficiários da
Previdência se dirigem para receber os recursos com_quevão cobrir suas despesas mensais.
Dona Guilhermina é uma dessas pessoas.
Vem de Brazl.ãnâia-DF, onde mOra com o
ma-rido, aposentado rural, hoje paralítico,
que, por razões óbvias, está em casa. Recebe uma senha, espera três horas paia ser chamada, ouve da atendende a seguinte orientação: 11Para a senhora receber o dinheiro, tem
que ir ao cartório, pegar o tabelião, levá-lo
à sua casa, receber a autorização, depois a
senhora volta aqui com o cartão e a autoriza~
ção". Nas mãos da atendende está uma ordem
de pagamento de Cr$ 6.200.
Seu Cândido é outro. Trabalhou até os
sessenta e oito anos; nos últimos quinze, como motorista de táxi. Sempre Contribuiu pãra

3 Previdência,

~s vezes com urÜ pouco

mais, 'às vezes com um pouco menos, segundo ele mesmo diz. Só se aposentou porque
"não enxergava mais para dirigir". Depois
de esperar horas, recebe uma folha de car~
nê, para retirar, no dia seguinte, no BancoReal, Cr$ 11.300.00.

_

Dona Shirley, representante da classé
média, ficou viúva há poucos meses. O marido, dentista que se dedicou a atender clientes pobres, em cidade do interior, contribuiu
a vida toda para a Previdência sobre dez salários. Neste mês, dona Shirley recebeu Cr$
14.800,00 de pensão.
Esta, Sr. Presidente e Srs. Senadores. é:
a situação real de mais de 5 milhões de bene·
ficiários da Previdência Social, decorridos
29 meses após a promulgação da nova Carta Cõiistitucional, onde se estabeleceu uma
série de modificações. no sentido de ampliar
os direítos doS trabalhadores.
- O que, .em verdade, continua 'em vigor,
~a falta da regulamentação necessária, é:
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um conjunto de disposições legais ultrapassa-

mais dezoito meses, a partir da promulgação

das, que penalizam os aposentados e pensio-

da_ Carta, as múltiplas .associações dos beneficiários, com base no art. 5°, inciso LXXI, en-

nistas, em sua grande maioria -80% dOs que

dependem da Previdênci2.;-_ Mesmo aqueles
que, dentro do total dos beneficiários, se encontram em melhor situação- pois, como sabemos, por força do art 58 das Disposições
Transitórias os valores dos beneficias de prestação continuada foram revistos e vinculados
ao salário mínimo - são atingidos pela falta

de regulamentação, em vista das seguidas tentativas feitas no sentido da desvinculação desse referenciaL

A despeito das recentes vantagens que
proporcionou a Lei n° 8.178, de 1° de março de 1991, em forma de abonos1 estes são
ínsuficientes para resguardar os aposentados
e pensionistas contra as perdas do poder aquisitivo dos seus benefícios; as variações da cesta básica, segundo cálculos do Dieese, já no
primeiro mês de avaliação, mostram-se muito inferiores ao Índice Nacional de Preços
ao Consumidor, o INPC.
De fato, uma pequena parcela do enorme contingente de aposentados e pensionistas da Previdência pode consideiP.r-se realmente beneficiada pelo § 6° da" lei recente.
Entretanto, urge que nos esforcemos para,
ainda dentro do tempo proposto na Constituição, dar meios de atender aos direitos de
todos os dependentes da Previdência.
Lembre-mo-nos de que, enquanto não forem regulamentados os dispositivos constituCionais, a injustiça pesa sobre eles. Do grande grupo de prejudicados fazem parte aquele~>,
oomo dona Shirley, que caíram numa·espécie
de limbo, pois não são amparados pelo art.
58 das Disposições Transitórias (os de beneffcios já existentes), já que seus benefícios
come~ a ser pagos depois da regulamentação- e, portanto, sofrem todas as penalizações da lei antiga, ultrapassada; penalizações
como, por exemplo, a sistemática do cálculo
do benefício sem a necessária correção. Fazem parte, também, dos prejudicad~ os aposentados rurais - estes os mais penalizados,
seja porque só têm direito à uma pensão irrisória (menos de 50% do valor do salário mínimo), seja porque lhes é negado o direito
de aposentadoria por tempo de serviço, seja
porque ainda não se beneficiaram da redução do limite de idade, estabelecido na Constituição, para seu descanso; engrossam a fila dos prejudicad.os aqueles, na área urbana,
que envi1ÍV3m e passam a depender de uma
pensão extremamente reduzida em relação
ao valor da aposentadoria do seu cônjuge.
Reconhecemos, todos, que a morosidade
na regulamentação dessa matéria atinge, não
só os valores das pensões e aposentadorias,
como também o acesso de determinadas categorias aos beneficias previdenciários. Não !!
sem razão que pensionistas de aposentados,
apesar de não terem poder de pressão, vêm
protestando, em todo o Paf.s, contra essa situação, que perdura a ponto de ultrapassar
os limites de tempo máximos, propostos pela Constituição. Temos informações seguras
de que, a partir de 5 de abril, quando expira o prazo de seis meses, mais doze meses,

caminharão mandado de injunção W; autoridades competentes, já que "a falta de norma regulamentadora" tem-lhes impedido o
a~so a esses direitos estabelecidos- e nessa ação estarão plenamenle justificados~
Estamos, pois, na hora limite para recomeçar o trabalho de atender ao que a Constituição determina. Esse trabalho, de fato,
vem sendo perturbado em seu curso, como
temos na memória. Os Projetas de Lei n 011
47190 e 48190 dispondo sobre o Plano de Custeios e Beneffcios da Previdência Social, depois de aprovados no Congresso Nacional,
foram totalmente vetados pelo Senhor Presidente da Repllblica sob alegação de que com·prometlam a ociqüibilidade daquele órgão:
após o veto, comprOmeteu-se o Senhor Presidente a enviar a esta Casa proposição sobre
o assunto. Cumprindo a promessa, o Pod_er
Executivo editou a Medida Provisória no 225
de setembro de 1990, mas abordando apenas
alguns aspectos da questão. Não sendo esta
medida apreciada pelo Congresso, o Poder
Executivo, em outubro,. editou na Medida
Provisória - a de n° 249, a qual se transformou no Projeto de Lei de Conversão n° 50,
de 1990, após receber emendas que continham vantagens justas e reais para os envolvidos no problema.
Assim, a 14 de novembro de 1990, o Di.trlo do Congresso Nacional publicava o texto que dispunha "sobre a organização e custeio da Seguridade Social" e alterava "a legislação de benefícios da Previdencia Social".
De acordo com a proposta, ficava eliminada
uma das principais desigualdades do Direito
Previdenciário, já que os trabalhadores rurais, :à semelhança dos urbanos, passariam a
ter direito à aposentadoria por tempo de serviço, ao aUXilio-doença, a receber pelo menos o equivalente a um salário m!nimo. Outra importante modificação dizia respeito
ao valor dos benefícios, que passariam a ser
calculados fazendo incidir a correção monetária sobre os últimos 36 meses de contribuição, para todas as aposentadorias. Entretanto, 30 dias após o envio do-Projeto de Lei
de Conversão ao Executivo, o Diário Oficial publicava o veto do Presidente a praticamente todos os artigos do Projeto de Lei n°
50/90.
Srs. Senadores, estarfamos nós amparados no bom senso se pr~tássemos apoio à

decisão do Senhor Presidente da República,
no caso de reconhecermos que teve razão
ao afirmar que as propostas são financeiramente inviáveis, que o orçamento da Previdencla Social é insuficiente para arcar com
modificações tais como as novas formas de
cálculo, a elevação dos pisos das aposentadorias para o mínimo de um Salário. Cremos,
entretanto, que os estudos efetuados pela
equipe econOmica, a qual foi a principal responsável pela atitude assumida pelo Executivo, deixou de considerar aspectos graves e
que o Senhor Presidente, se tivesse apoiado
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sua reflexão em dados fornecidos por especialistas do Ministério do Trabalho e Previdência Social, optaria, naquela ocasião, por
solução mais justa para os rmlhões de aposen'
tados e pensionistas.
Portanto, Sr. Presidente, o que ocorre,
na verdade, ê que os recursos próprios da
Previdência seriam suficientes, se não fossem
desviados de sua destinação e utilizados em
outras esferas. Tem sido alvo de denúncias,
nesta Casa, o fato de a União usar irregularmente recursos que deveriam ser aplicados
no pagamento de beneficias e na assistência
à sallde, mas até hoje não sabemos de providências para corrigir--essa cniel distorção.
De acordo com informações colhidas no
próprio MTPS, o desvio é da ordem de 17%
do orçamento global da Previdência. E como se dá essa discrepância? Nós sabemos.
mas peço licença para relembrar. Primeiro,
porque os recursos o_btidos com o Finsocial
não estão sendo repassados à Previdência
dentro dos percentuais estabelecidos. Os desvios, neste iti:m da receita, variam mês a mês,
de acordo com a necessidade manifestada
por áreas alheias à Previdência. O percentual obtido sobre o lucro das empresas (15%
sobre as empresas financeiras e 10% ·sobre
as demais) também tem sofrido diminuição,
com a apropriação indevida que outrOs setores. do governo fazem dele. Além disso, as__
despesas com o pessoal da Previdência, que
deveriam ser inciufdas no orçamento da
União, saem dos recursos da Previdência. E
até a principal fonte de receita previdenciária, ou seja, as contribuições dos trabalhado~ que deveriam -ser plenamente respeitadas em sua finalidade, já que constituem
um patrimônlo do próprio trabalhador, têm
sido usadas para rolagem das dívidas da
União e para o pagamento dos servidores
públicos, sendo que s6 no ano passado foram
desviados mais de 700 bilhões de cruzeiros
para esse fim.
O pior é que nós, parlamentares desta
Casa, contribui'mos para a consolidação desses desvios. Pasmem, senhores: aprovando a
Lei Orçamentária n° 8.175, destinamos receitas privativas da Seguridade Social ~!d cobriE despesas que não são da respcnsabilidade dela - até para manutenção d?. Fundação
Nacional do ÍÕ.dio e obras como limpeza pública, drenagem, água e esgotos, a cargo do
Ministério da Ação Social.
Concluindo essa breve análise, podemos
dizer que o equilfbrio do orçamento da Previdência poderá ser alcançado, se essas distorções forem corrigidas; e que, portanto,o
não há alegação suficientemente forte para
impedir-nos de batalhar pela implantaç§o
de um novo plano de custeios e beneficias.
Na Constituição que nós mesmos elaboramos, estão claramente determinados os direitos aúnimos dos aposentados e pencionistas;
e seria, pois, uma contradição nossa deixar
que os valores dos beneffcios, assim como o
acesso a eles, continuem representando uma
chapa sociaL
Por iniciativa de alguns parlamentares,
nobres Colegas da Câmara dos Deputados
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''TÍTULO XV

Dos PrincípioS Getai:;'do Processo Legislativo
"Art. 412 A legitimidade na elaboração da norma legal é assegurada pela observância rigorosa das disposições regimentais, mediante os seguintes princípios básicos:
I- A participação plena e igualitária dos senadores em todas as atividades legislativas, respeitados os limites_
regimentais;
II-modiflcaçãoda norma regimental apenas por norma legislativa competente, cumpridos. rigorosamente os
procedimentos regimentais pertinentes;

111 - impossibilidade de prevalência sobre norma regimental de acordo de lideranças ou decisão de Plenário, ainda que unânimes, tomados ou
não mediante voto;

IV - nulidade de qualquer decisão
que .contra,rie norma regimental;
V- prevalência de norma especial
sobre a geral;
VI - decisão dos casos omissos
de acordo com à analogia e os princfM
pios gerais de Direito;
VII - preservação dos direitos das
minorias;
-VIII - definição normativa, a ser
observada pela Mesa em hipótese idêntica de decisão do Plenário tomada
em razão de recurS-o- a Questão de
Ordem decidida pela Presidência;
IX - decisão colegiada, ressalvaM
das as competências específicas estabelecidas neste Regimento;
X - impossibilidade de tomada de
decisões sem observância do quorum
regimental estabelecido;
XI - pauta de decisões feita com
antecedência tal que possibilite a todos os senadores seu devido conhecimento;
XII - publicidade das decisões tomadas, exceção feita aos casos específicos previstos neste Regimento.
XIII 7 possibilidade de ampla negociação política somente por meio de
procedimentos regimentais previstos;
Art. 413. A tranSgressão a qualquer desses princípios poderá ser denunciada, mediante Questão de Ordem,
nos termos do disposto no art. 404.
§ 1° Levantada a questão de ordem

referida no caput deste artigo, a Presidência determinará a apuração imediata da denlincia, verificando os fatos pertinentes, mediante consulta aos
registras da Casa, notas taquigráficas,
fitas magnéticas õil outros meios cabíveis."
Art. 2° Esta resoluçãO entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3°Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
A norma legal necessita de legitimidade.
No registro ,democrático, ela é assegurada
pela garantia de direitos e deveres iguais a
todos. A implantação dessa garantia é conseguida, fundamentalmente, pelo cumprimento vigoroso dos procedimentos constitucional e regimentalmente previstos para a feo
itura da l~i._ Sem ~sso, a legalidade estará desrespeitada e a legitimidade ferida.
-Com esta proposição, pretende-se estabelecer os princípios gerais que devem nortear o cumprimento rigoroso das normas regimentais e o controle sobre os procedimentos
a serem obedecidos.
Esse controle não se baseia em cumprimentos subjetivos, mas em fatos ocorridos
no tempo e no espaço, de fácil verificação,
tais como notas taquigráficas, fitas magnéticas, registres da ata, ou outros.
Com o projeto, pode parecer que se pretende elevar ao nível de nonna legal disposições éticas óbvias. No entanto, ele introduz
no Regimento algo que se torna cada dia
mais necessário: a possibilidade de anulação
de procedimento regimental indevido, de maneira legal rápida e eficaz, e de modo que
fique restabelecido o cumprimento correto
das normas processuais legislativas, garantidoras, afinal, da legitimidade de norma legal.
Sala das Sessões, 19 de março de 1991. Senador Jutahy Magalhães.
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João Calmon
José Fogaça
Pedro Simon.

PFL
Titulares
Divaldo Suruagy
Meira Filho
Raimundo lira
Henrique Almeida
Dãrio Perefra
Marco MacieL

PFL
Suplentes
Odacir Soares
João Rocha
Jíilio Campos
Hugo Napoleão
Guilherme Palmeira
Josaphat Marinho.
PSDB
Titulares
Mário Covas
José Richa
Beni Veras.
Suplentes
Wilson Martins
Almir Gabriel
Chagas Rodrigues.

P1B
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Os projetes lidos serão publicados e,
em seguida, ficarão sobre a mesa durante
três sessões, a fim de receber emendas, de
acordo com o art 401, § 1°, do Regimento
Interno. Findo esse prazo, serão despachados às Comissões de Constituição, Justiça e
Odadania, e Diretora.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Tendo a Presidência recebido as indicações das Lideranças, designa, a seguir, as comissões permanentes da Ca~ de acordo com
a nova proporcionalidade partidária.

COMISSÃO DE ASSUNTOS
ECONÓMICOS
(21 Titulares e 'Zl SuP.!entes)
PMDB

· Titulare•
Alfredo Campos
Aluízio Bezerra
César Dias
Coutinho Jorge
Nabor Júnior
Onofre Quinan
Ronan Tito
Ruy Bacelar.
Suplentes
Amir I.ando
Antônio Mariz
Ci4 S~b:óia de Carvalho
FlaViano Melo
Garibaldi Alves Filho

Titulares
JoSé Eduardo
Valmir Campelo
Levy Dias.
Suplentes
Louremberg Nunes Rocha
Jonas Pinheiro
Marluce Pinto.
PDT
11tularea
Nelson Wedekin
Maurfcio Corrêa
Suplentes
Darcy Ribeíro
Lavoisier Maia.-

PRN
Titulares
Jlinia Marise
Aureo Mello.
Suplentes
Albano Franco
Ney Maranhão.
PDC
Titular
Mois~

Abrão.
Suplente

Gerson Camata.
PDS

Titular
Espiridião Amin
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Suplente

Oziel Carneiro.

PSB +PT
Titular
Eduardo Suplicy.

Suplente
José Pauto Bisai.

COMISSÃO DE ASSUNTOS
SOCIAIS
(29 Titulares e 29 Suplentes)

PTB
Titulares

Marluce Pinto
Affonso Camargo
Jonas Pinheiro.

Suplentes
Valmir Campeto
José Eduardo
Levy Dia~

PDT
Titulares

PMDB
Titulares
Amir Lando
AntOnio Mariz
César Dias
Cid Sabóia tle Carvalho
Coutinho Jorge
Garibaldi Alves Fllho

Humberto Lucena
João Calmon
Ronaldo Aragão.

Nelson Wedekin
Lavoisier Maia.

Nabor Jlinior
Ruy Bacelar.

PFL
Titulares
Divaldo Suruagy
Guilherme Palmeira
Lourival Baptista
Hugo Napoleão.

Suplentes
Francisco Rollemberg
Marco Maciel
Raimundo lira
Hydekel Freitas.

PSDB
Titulares

Suplentes
Maurício Corrêa
Darcy Ribeiro.

José Richa
Chagas Rodrigues.

PRN
Titulares
Jlinia Marise
Aureo Mello.

Suplentes
Jutahy Magalhães
Fernando Henrique CardO:So.

Suplentes
Suplentes
Alfredo Campos
Flaviano Melo
Irapuan Costa Jtínior
José Fogaça
Mansueto de Lavor
Nabor Jtínior
Nelson Carneiro
Onofre Qilinan
Pedro Simon.

PFL
Titulares
João Rocha

Albano Franco
Ney Maranhão.

PDC
Titular
Epitácio Cafeteira.

Suplente

PTB
Titulares
Jonas Pinheiro
Marluce Pinto.

Suplentes
l...eYy Dias
Valmir Campelo

PDT
Titular

Amazonino Mendes.

PDS
Titular
Lucfdio Portella.
Suplente

Darcy Ribeiro.

Suplente
Nelson Wedekin.

PRN

Hélio Campos.

Guilherme Palmeira
Odacir Soares
Hydekel Freitas
Carlos Patrocfnio
Francisco Rollemberg.

Sup1entes
Dario Pereira
Hugo Napoleão
Marco Maciel
Divaldo Suruagy
Lourival Baptista
Élcio Álvares.

PSDB
Titulares
Almir Gabriel
Beni Veras
Jutahy Magalhães
Wili:on Martins.

Suplentes
José Richa
Mário Cov:as
TeotOnio Vilela Filho
Chagas Rodrigues.

PSB +PT
Titular
José Paulo Blsol.

Suplente
Eduardo Suplicy

COMISSÃO DE REL,\ÇÕES
EXTERIORES E DEFESA

NACIONAL
(19 Titulares e 19 Suplentes)

PMDB
Titulares
Aluízio Bezerra
Irapuan Costa J(mior
Nelson Carneiro
Pedro Simon
Ronaldo Arag!o
Ronan Tito.

Suplentes
Antonio Mariz
Ftaviano Melo
João Calmon
Jos~ Fogaça

Titular
Albano Franco.
Suplente
Junia Marise

PDC
Titular

Moisés Abrão.

Suplente
Epitácío Cafeteira.

PDS
Titular
Hélio Campos.

Suplente
Lucídio Ponella.

PSB +PT
Titular
José Paulo Bisai.

Suplente
Eduardo Suplicy.
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Suplentes

Suplente

Alfredo Campos

Espiridião A.min.

Alufzio Bezerra
César Dias
Garibaldi Alves Filho
Humberto Lucena
Nabor J6nior
Ronaldo Aragão.

PFL
Titulares
Josapbat Marinho
Francisco Rollemberg
Carlos. Patrocínio

Odacir Soares
élcio Álvares.

Suplentes
Henrique Almeida
Hydekel Freitas
J1llio Campos
Lourival Baptista

Meira Filho.

PSDB
Titulares
Chagas Rodrigues
Jutahy Magalhães
Wilson Martins.

Suplentes
Fernando Henrique Cardoso
TeotOnio Vilela Filho
Almir GabrieL

PTB
Titulares
José Eduardo
Valmir Campelo.

Suplentes
Affonso Camargo
Lourem.berg Nunes Rocha.

PDT
Tltulhrea
Maurício Corrêa
Magno Bacelar.

Suplentes
Lavoisier Maia
Nelson Wedekin.

PRN
Titular
Jtlnia Marise.

-suplente
Aureo Mello.

PDC
Titular
Amazonino Mendes.

Suplente
Moisés Abraão.

PDS
Titular
Oziel Carneiro.

PSB +PT
Titular
José Paulo Bisai.

Suplente
Edu~rdo

Suplicy.
A Pl-esidência comunica ao Plenário que,
de acordo com o§ 1_0 do art. 81 do Regime,tto Interno, tendo sido fiXada, nesta data, a

proporcionalidade partidária, esta não mais
se alterará até o final da sessão legislativa.
Conseqüentemente, nenhuma alteração de
filiação partidária implicará novo cálculo da
proporcionalidade.

O Sr. Ronan Tito --Sr. Presidente, peço a palavra para um esclarecimento.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) .;..-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. RONAN TITO (PMDB - MG.
Para um esclarecimento. Sem revísão do orador.) -:: Sr. Presidente, eu gostaria de saber
qual o critério que norteou a Mesa para a
formação das comissões.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Senador Ronan Tito, a composição das
comissões foi feita a partir das indicações

das Lideranças, cuja proporcionalidade foi
calculada com precisão.
O SR. RONAN TITO - Muito bem. Issignifica que, se verificado-algum engano
na proporcionalidade, temos ainda tempo
para rever a constituição das comissões. Ouvi de V. Ex• que depois de constituídas, não
importa a alteração do quadro partidário,
as comissões manterão a proporcionalidade,
não é isto?
Pergunto a V. & 8 , Sr._ Presidente:_ Qual
é o Prazo-qrie teremOs para fazer essas verificações?
to

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)_- S~nador Ronan Tito, se V. Ex'' encontrar algul!! equívoco no cálculo da proporcionalidade, V. Ex• poderá encaminhá-lo à Mesa que fará as Corr_eções devidas.
Quanto aos demais aSpectos da comunicação, a Presidência observa que os integrantes das comissões podem ser trocados, substituídos, mas não variando a proporcionalidade.
OSR.RONANTITO-AgradeçoaV.Ex"
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho-&. Presidente, peço a palavra pela ordem, a propósito do assunto.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo- a palavra ao nobre Senador.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB - CE. Pela ordem.) - Sr. Presidente, eu gostaria de sugerir à M~a - também
esperei que fosse isso realizado hoje pelas
lideranças-, é-o problema das outras C<?miss6es, tais COL.u) a Comissão do Código CiVIl
e a COmissão do Código de Processo Civil,
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porque elas estão -incompletas e não podem
funcionar.
Então, peço, pela ordem, a V. & 11 que
diligenciasse incontinenti, inclusive. como
Presidente da Comissão do Código Civil falo, que possamos trabalhar de imediato neste órgão. A Comissão do Código Civil vai,
sob minha presidência, funcionar muito durante este ano e pretendemos concluir o trabalho dentro de um prazo relativamente curto. É um trabalho muito complexo.
Então, peço a V. Ex11 que, de imediato,
diligenciasse junto às Uderanças; para que
as Comissões dos Códigos fossem completa-_
das. V. Ex 11 que, ao final do ano passado. com
a morte do Senador Luiz Vianna Filho, eu
o substitu~ e quero já fi:abalhar riessa comissão, com todo o colegiado, inclusive, com a
relataria-geral que é do Senador Wilson
Martins. Queremos levar esse trabalho a bom
termo. Estranhei que nessas composições
não viesse as comissões que tratam dos códigos. Por isso. estou falando. pela ordem, para levar esta lembrança à Mesa.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Senador Cid Saboia de Carvalho, a
Mesa tomará as providências e os processamentos pertinentes para que seja alcançado
o objetivo a que V. &-8 aludiu quando pediu
a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
. Item 1:
PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO
N° 1, DE 1991
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do
art 172, II, d, do Regimento Interno.)
Votação, em turno {mico, do ProjeDecreto Legislativo n° 1, de
1991 (n° 191/901 na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
por dez anos, a partir de 18 de junho
de 1989, a concessão outorgada à Rede Rio grandense de Emissoras Ltda
, para explorar, sem direito de exclusividade, setViço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul, tendo
PARECERFAVORÁVE4prorerido em plenário, da Comissão _ de
Educaçfio, favorável ao projeto, com
emenda que apresenta.
to de

A matéria teve sua discussão encerrada
na sessão ordinária de sexta-feira, qUando teve sua votação adiada, nos termos do Regimento Interno.
Passa-se à votação do projeto, sem prejufzo da emenda.
Em votação.
-os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)

O Sr. Jutahy Magalbles _Sr. Presidente, peço a palavra para uma declaração de voto.

O SR PRESIDENTE (Dirceu Carnei-

ro)- Tem a palavra V. &
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O SR.JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
- BA. Para uma declaração de voto.) --Sr.
Presidente, declaro meu voto contrário.

O Sr. Eduardo Supllcy _Sr. Prçsidente,
peço a palavra para uma declaração de voto.
O SR PRESIDENTE (Dirceu Carneiro}- Tem a palavra V. & 8
O SR EDUARDO SUPUCY (PT SP. Para uma declaração de voto.)- Sr. Presidente, para a economia processual, o meu
voto será o mesmo em projetos de igual natureza, durante esta tarde, pelas razões já colocadas em justificação anterior.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu- carneiro)-- A Mesa acolhe a mesma declaração
do Senador José Paulo Bisol.

Aprovado o projeto com os votos contrários dos Srs. Senadores Jutahy Magalhães,
Eduardo Suplicy, Maurício Corrêa e José
Paulo BisoL
-

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO
NO 1, DE 1991

~

(N° 191/90, na Câmara dos Deputados.)

Apx:.ova o ato que renova por 10
(dez) anos~ a partir de 18 de junho
de 1989, a concessão outorgada à
Rede Riograndense d~ Emissoras
Ltda. para explorar, sem dj,reito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda curta, na Cidade de l?orto Alegre, Estado do Rio
Grande do SuL
O Congresso-Nacional decreta:
Art. 1° Fica aprovado o ato que renova
por 10 (dez) anos, a partir de 18 d_e junho
de 1289, a concessão outorgada à Rede Riograndense de Emíssoras -_Ltda., através do
Decreto n° 83.451, de 14 de maio de 1979,
para explorar, sem direito de exclusividade.
serviço de radiodifusão sonora _cm onda curta, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação a emenda.
OsSrs. Senadorcsquea aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria aprovada vai à Comissão Diretora para a redação final.
Éa seguinte a emenda aprovada:
"Acrescente-se ao art.l 0 a seguinte expressão final: "a que se refere o Decreto n.0 98.481,
de 7 de dezembro de 1989".

O -SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro):;, Item 2:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO NO :1, DE 1991
(Inclufdo em Ordem do Dia nos termos do
art. 172, II, d, do Regimento Interno)
Votação, em tUrno i1nico, do Projeto de Decreto Legislativo n° 2, de
1991 (n° 309/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
concessão à TV Carioba Comunicações Ltda., para explorar, pelo prazo
de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de
sons e imagens {televisão) na c!dade
de Americana, Estado de São Paulo,
tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em plenário, da ComissãQ.

_de Bduca.çlo.
Em votação, o projeto, em turno" único.
Os Srs.__ Senadores que o aprovam queiram pennãnecer sentados. (Pausa.)
Apfovado com -os -votoS COntrários dos
Senadores Jutahy Magalhães, Maurício Corrês, Eduardo Suplicy e José Paulo Biso!.
O projeto vai à promulgação.

_-É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO
-LEGISLATIVO N° :1, DE 1991

(No 309/90, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que outorga concessão h TV C8.rioba Comunicaç6es
Uda., para explorar, pelo prazo de
quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifuslo de
sons e imagens (telcvisfio) na cidade de Americana, Estado de Sfio
Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art 1° Fica aprovado o ato que outorga
concessão_ à TV Carioba Comunicações Ltda.,

para explorar, pelo prazo de quinze anos,

semdireito de ex:clusividade, serviço de radiocl!fusão de sons e imagens (televisão), na cidade de Americana, Estado de São Paulo,
ato a que se refere o Decreto n° 98.925, de
2 de fevereiro de 1990.
Art. 2°, Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publiçação.
OSR. PRESIDENTE (Ílirceu Carneiro)- Item 3:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N" 3, DE 1991
(Incufdo em Ordem do Dia nos
tCúinos dO art. 172, II, d, do
Regimento Interno)
Votação, em turno 11nico, do Projeto de Decreto Legislativo n° 3, de

1991 (n° 312190, na Câmara dos Deputadç>s), qu_e_aprova o ato que outorga

permiss.llo à Difusora Stéreo Cândido Uda., para explorar, pelo prazo
de dez anos, sem direito de ecclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqUência modulada, na cidade
de ca.ncüdo Mota, Estado de São Paulo, tendo
~
PARECER F A VORAVEL, proferido em plenário, da Comissão

_de Educação.
Em votação ~_projeto, em turno tínico.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado com os votos contrários dos
Senadores Jutahy Magalhães, Mauricio Corrêa, Eduardo Suplicy e José Paulo Biso!.
O projeto vai à promulgação.
É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N" 3, DE 1991
(N° 312/90, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão ll Difusora Stéreo Cândido
Mota Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na
cldad_e de CAndido Mota, Estado
de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fíca aprovado o ato que outorga
permissão à Difusora Stéreo Cândido Mota

Ltda., para explorar, pelo prazo de dez anos,
sem direito de eXclusividade, serviço de racliodifusão sonora em freqüência modulada, na
cidade de Cândido Mota, Estado de São Paulo, ato a que se refere a Portaria n° 265, de
27 de dezembro de 1989, do Ministro das
Comunicações.
Art. 2° Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.
. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Cãmeiro)- Item 4:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N" 4, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 172, II, d, do
Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projede Decreto Legislativo n° 4, de
1991 (n° 338!90, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que outorga
permissão li. Rádio Cidade de Costa
Rica Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão soi:tora, na cidade de Costa Rica,Estado de Mato Grosso do
Sul, tendo
PARECERFAVORÁVEL,proferido em plenário, da Comissão
_ dç Educação.
to

Em votação o projeto, em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa)
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Aprovado com os votos contrários dos
Senadores Jutahy Magalhães, Maurício Corrêa, Eduardo Suplicy e José Paulo Bisol.
O projeto vai à promulgação.

É o seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N" 4 DE 1991
(N" 338/90, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cidade de Costa Rica •Ltda., para explorar, serviço de
rádio difusão sonora, na cidade de
Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul
O Congresso Nacional decreta:
Art. l°Fica aprovado o ato a que se refe-

re a Portaria D 0 201, de 25 de outubro de
19&9, óo Ministro de Estado das Comunicaçõ_es, que outorga permissão à Rádio Qda4e de Costa Rica Ltda, para explorar, pelo
prazo de 10 (dez) anos, sem direito de fXclUsividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüencia modulada, na cidade de Costa
Rica, Estado de Mato GroSsO dQ Sul,
Art.2° Este decreto legislativo entra em
vigor na data de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Item 5:
EMENDA DA CÂMARA

AD PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 163, de 1989- Complementar
(Em regime de urgência, nos termos
do art. 336, e, do Regimento Interno)

Votação, em turno dnico, da
Emenda da CAmara ao Projeto de
Lei do Senadon°163, de 1989_ Complementar (n° 170189, naquela Casa),
de autoria do Senador Fernando
Henrique Cardoso, que define, na
forma da alínea a do inciso X do art.
155 da Constituição Federal, os produtos semi-elaborados que podem ser
tributados pelos estados e Distrito Federal quando de sua exportação, tendo
PARECER F AVORAVEL, proferido _em plenário, da
Comissão de Assuntos Eoonô.micÕS.
A matéria teve a sua discussão encerrada na sessão ordinária anterior1 quando teve sua votação adiada nos termos regimentais.
De acordo com o arl '2B7 do Regimento
Interno "o substitutivo da Câmara a projeto
do Senado será considerado sêrie de emendas e votado, separadamente, por artigos,
parágrafos, incisos, alfneas e itens, em correspondência, aos do projeto emendado, salvo
aprovação de requerimento para votação
em em globo ou por grupos de dispositivos...11
Nesse sentido, foi encaminhado à Mesa
requerimento que será lido pelo Sr.1° Secretário.

É lido e aprovado o seg~inte:

.
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O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB - SP. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, da mesma
forma que a Liderança do PFL a Liderança
do PSDB faz um apleo para que os Srs. Sen
.adores que compõem a bancada do nosso
partido compareçam ao plenário para votação da matéria.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Pefa ordem.)- Sr. Presidente, essa mat,e:ria se envolve da maior importância. Como v~ V. Exa, aqui na Otdem do
Dia consta exatamente esse item n° 5: Emenda da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
n° 163/89- Complementar, em regime de urgência, nos termos do an. 336, item C, do
Regimento Interno. Votação em turno único da emenda da Câmara ao projeto de lei.
Na verdade, estamos diante de um substitutivo, não se trata propriamente de uma emenda, e nesse substitutivo, Sr. Presidente é preciso que haja um exame mais cauteloso do
Senado Federal, notadamente no item de n°
2 do art. 1°, que diz assim: cuJa matéria-prima de origem animal, vegetal ou mineral,
não tenha sofrido qualquer processo_ que implique modificação da natureza química originária11.
E vem o item seguinte, o que dá uma
idéia de aplic;:ação simultânea dos dois itens
e não alternância quando parece ser do espírito do projeto, uma coisa ou outra e aqui
temos um "e11, e não é. uma mera questão redacional, porque envolve totalmente o mérito, se é uma obrigação que se acumula com
a outra ou se a alternativa é uma ou outra.
Por outro lado, há tamb6m o art. 3° onde poderá haver uma bitributação, salvo melhor jufzo - estamos falando assim em um
e.xame muito rápido - mas diz assim: "Para
os efeitos deste artigo, equiparase a safda
para o exterior à remessa pelo respe'ctivo fabricante com o fim específico de ecportação
de produtos industrializados com destino a:
1) Empresa comei'Ciar eXportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento do fabricante etc. De tal forma que se essa empresa, posteriormente, exportar esse produto,
esse irqposto estará sendo-cobrado, pela segunda vez, exatamente, sobre a mesma coisa. Então, isso ocige um exame um pouco
melhor e mais adequado neste exato momento.
Como, ao que parect; Sr. Presidente, não
há 41 senadores na Casa neste instante, eu
pediria a V. Exa que nos desse uns 5 minutos,enquanto conversamos aqui e encontramos uma solução para esses dois problemas,
se é que eles existem.
Estamos falando a uma primeira vísta e
queremos aprofundar o conhecimento dessa
matéria. Eu pediria a V. Exa, estando a matéria em regime de urgência, nos concedesse
mais 5 minutos antes de fazermos a votação
nominal.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência aguardará o comparecimento dos Srs. Senadores ao plenário, enquanto os Srs. Senadores presentes tomam assento--em suas respectivas bancadas. (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Senador Qd Sabóia de Carvalho, a Presidência acolhe a solicitação de V. Ex8 e lhe
concede 5 minutos pãra que proceda ao aperfeiçoamento da matéria. (Pausa.)

REQUERIMENTO N° 67, DE 1991
Nos termos do art. 2S7 do Regimento Interno, reqUeiro vOtação, em globo. do Substitutivo dã Câmara dos Deputados ao Projeto
de Lei do Senado n° 163, de 1989- Complementar.
Sala das Sessões, 19, de março de 1991.
- Josê Fogaça
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em conseqüência da aprovação do requerimento, vai-se proceder agora ~votação
em globo do_substitutivo.
Os Srs. Senadores queiram assumir os
seus lugares nas bancadas correspondentes
~ suas inscrições, pois trata-se de matéria
que requer votação nominal. (Pausa.)
O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -Tem a palaVra V. Ex11
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE.
Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, como se trata de projeto que exige, aléin de votação nominal, quorum qualificado para que seja aprovado, esta Liderança pede a V. Exa faça um apelo aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes
para que se dirijam ao plenário e as~im possamos votar a matéria sem maiores dificuldades.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O apelo que V. Exn acaba de fazer já
está sendo atendido, pois a Mesa acaba de
acionar as campainhas para chamada dos Srs.
Senadores a plenário.•

O Sr. Fernando Henrique Cardoso Sr. Presidente, peço a palavra pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Tem V. Ex11 a- palavra.

O SR. PRESiDENTE- (Dírceu Carneiro)- Os Srs. Senadores já podem votar.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu,Camei-

O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -Sr. Pre- · ro)- Os Srs. Senadores já podem votar. (Pauw
sidentt; peço a palavra pela ordem.
sa.)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu CarneiSobre a mesa, requerimentO que será liro) - Concedo a palavra ao nobre Senador. do pelo Sr. 1o Secretário.
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Sr. Presiçlen-

te, peço a palavra para orientar a bancada
doPMDB.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) --o Sr. 1o Secretário fará a leitura do iequerimento do destaque e, em seguida, darei
a V. Ex' a palavra para encaminhar a votação.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N° 68, DE 1991
Nos termos do art. 312. alínea 11C 11 , do Regimento Interno, requeirodestaquepara rejeição da express§o 11C11 contida no final do item
II do art. 1°
Sala das Sessões, 19 de março de 1991. Coutinho Jorge.

O Sr. Marco Maciel - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem
O SR. PRESIDENTE (Marco Maciel)
- Tem V. Ec" a palavra.
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE.
Pela ordem Sem revido do orador.) - Sr.
Presidente, tenho a impressão de que há
uma grande transgressão regimental, porque
nós já acabamos de votar e isso ocorreu há
10 _ou 15, e ficou determinado que a matéria
seria votada em bloco; assim, entendo que
não cabe mais destaque quanto a reconhecer que essa impropriedade possa ser corrigida na redação final; ou1 não sendo possfvel
através de veto parece-me que não podemos
mais votar o destaque depois de termos deliberado, por unanimidade, aqui no plenário,
que a matéria seria votada em bloco.
Há uma contradição, a meu ver, clara e
flagrante, perdoe-me V. Ex"' que preside com
tanto zelo e com tanto cuidado os destinos
da Casa, mas quero fazer esta observação.
Não sou, no m6rito, contra o objetivo proposto; não sou, mas creio que se descumpre
uma regra regimentaL
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O que o Plenário deliberou até este
momento foi sobre um requerimento que definia a forma de votação como sendo em bloco. A votação da matéria ainda se está. procedendo.
O SR. MARCO MACIBL - Mas, Sr.
Presidente, se a votação é em bloco; se o Plenário decidiu que a matéria é para ser vota~
da em bloco, não pode haver destaques. Ora,
parece-me claro; a não ser que tivesse sido
votado o projeto, ressalvados os destaques.
Mas não é o que ocorreu.
Quero, apenas, Sr.· Presidente, lavrar a
minha estranheza com relação· h matéria.
No mérito, não tenho nada a opor. Já disse,
inclusive, quando consultado, que nada tinha
a opor h colocação dessa conjunçlio, desse
conectivo, o 11e 11•
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Senador Marco Maciel, tomamos um
procedimento para facilitar o proce&SO de

votação; por uma deliberação do Plenário,

n<?S

deso~rigamos

do cumprimento do art.

267:âo Regimento Interno, que impõe uma
votação por artigos, parágrafos, incisos e aUneas. Isso foi apenas questão formal Quan-
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Qlrneíro) - Concedo a palavra ao nobre Senador.

do a Presidência submeter a matériá h votação, ela ressalvará os destaques que, porventura, ocorrerem. -

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
(PMDB -CE: Pela ordem)- Sr. President~
votaremos o substitutivo da Câmara dos Deputados sem prejuízo do destaque para supressão da conjunção "e"?

O Sr. Maurício Corr!a _ Sr. Presidente,
peço a palavra para um esclarecimento.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Canteiro) - Exatamente,. senador.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)_- Ouço o ilustre Senador Maurício Corrêa.
O SR. MAURÍCIO CORR& (PDT DF. Para umesclarecimento.)--Sr. Presidente, eu pediria a V E,xn um esclarecimento.
Votamos em bloco, ou V. E,x8 apenas comunicou em apreciação o requerimento?
(5 SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Somente votamos um requerimento
que autorizava a Presidência a submeter à
votação da matéria em bloco.

O SR. MAURíCIO CORR&- Quer
dizer que a matéria em si ainda não foi votada?
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Nlio.
O SR. MAURíCIO CORR& _Então,
parece-me que assiste toda razão ao destaque formulado pelo nobre Senador...
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Estávamos aguardando a presença dos
Srs. Senadores, quando surgiu ,a intervenção
1
do ilustre llder Marco MacieL
O Sr. Marco Maciel _ Sr~ Presidente,
se decidimos que a matéria será votada em
bloco, é evidente que não há espaço para
oferecer destaques. É o que me parece claro, até sob pena de incorrermos em grave falha no encaminhamento processual da questão. Essa é. a questão que gostaria de deixar
registrada.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Nobre Senador Marco Maciel, se votássemos a matéria por artigo, parágrafo, inciso, aU'nea, também poderíamos ressalvar os
destaques sobre a matéria. De modo que esse procedimento não fere o Regimento Interno. É absolutamente normal Não há transgressão ao Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)= Vamos proceder h votação.Na forma regimental, a votação será nominal.
Como-vota o Uder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
- PB) - Sr. Presidente, a bancada do PMDB
votará 11Sim11•
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei-ro) - Como vota o, Uder do PTB?
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB
-PR)-Recomendo h bancada que vote 11sim.11,
porque se trata de acordo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Como vota o Uder do PFL?
O SR. MARCO MACIBL (PFL - PE)
- Sr. Presidente, peço aos companheiros da
bancada do PFL que votem 11sim11• ~
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Como vota o Uder do PDT?

'o SR. MAURÍCIO CORR& (PDTDF) - A bancada do PDT votará 11Sim11 com
o destaque, evidentemente já. formalizado
perante a Mesa.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Os Sn:. Senadores já podem VQtar, ressalvado o destaque. Tratando-se de matéria
complementar e para que seja aprovada são
necessários 41 votos positivos.
(Procede-se à votação)

VOTAM "SIM',' OS SRS. SENADORES:

A:ffonso camargo -Albano Franco - Alfredo Campos- Almir Gabriel - Amir Laudo - Antonio Mariz - Aureo Mello - Beld
Veras - César Dias - Cid Carvalho - Couti~
nho Jorg_e- DarcyRlõeiro -Eduardo SUpUcy
- Élcio Alvares - Epitácjo Cafeteira - EspeO Sr. Marco Mac!cl Data venia, Sr. rldião Amin - Francisco Rollemberg - FerPresidente, não pretendo, e\rideDtemente, po- nando Henrique Cardoso - Garibaldi Alves
lemizar. Considero que V. Ex•, como eu dis:' - Hugo Napoleão - Humberto Lucena se há pouco, preside a Casa com zelo, com Iram Saraiva - Irapuan Costa Jó:nior -João
cuidado, mas nlio estou convencido. Quero Calmou - Josaphat Marinho -José Eduarapenas ec:prcssar uma opinião: estou surpre- do -José: Fogaça --José: Richa - Jlinla Mari~
so com a decido. Quero tornar a minha opi- se - Jutahy Magalhães -Lavoisier Maianillo clara, até porque, posteriormente, que- Levy Dias - Louremberg Rocha - Lucfdio
ro voltar a discutir essa questllo e deixar pa- Portella - Magno Bacelar - Mansueto de
ra os anais da Casa a minha opinião, para Lavor- Marco Maciel- Mário Covas- Mauque não pairem dtívidas amanhã sobre enca- rício Corrêa - Nabor Jó:nior - NelsOn Carneiro - Ney Maranhão - Onofre Quinan minhamento de matéria semelhante.•
. Oziel Carneiro - Paulo Bisai- Pedro Simon
O Sr. Cid Sab6ia de Carvalho - Sr. Pre- - Ruy Bacelar- Valmir Cai:npelo- Wilson
sident<; peço a palavra pela ordem
Martins.
'
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Arl 5° Esta lei complementar entra em
vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revogam--se as disposições em conM
trário.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Em votação a redação final.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai b. sanção.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Item 6:
OFÍCIO N° S/6, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do
art 336, d, do Regimento Interno)
Oficio n° S/6, de 199i -(n° 59191,
na origem), relativo a pleito do Governo do Estado do Rio Grande do Sul
solicitando a retificação da Resolução
n° 72, de 1990, do Senado Federal, a
fim de desbloquear parcela equivalente a doze bilhões e duzentos milhões
de cruzeiros (dependendo de parecer
da Comissão de Assuntos BconOmicos).
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário.

requerimento solicitando audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Passa--se à votação do requerimento.
Os -srs. Seriadores que o aprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
__ _
O projeto sai da Ordem do Dia a fim de
ser encaminhado à Comissão de Constituição,
Justiça e Qdadania, nos termos regimentais.
O S.R. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Item 8:
Votação, em turno tinico, do Requerimento n° 48; dfd991, de autoria
do Senador João Rocha, solicitando,
nos termos regimentais, a transcrição
nos Anais do Senado, do editorial intitulado nA Quartá Revoluçãon, publica-do no Jornal O Globo, de 11 de mar- çó corrente.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer .sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será cumprida a deliberação do Plenário.

É a s_eguinte :.1 matéria cuja transcrl_#o é solicitada!

É lido e apro~d<: o seguinte:
REQUERIMENTO N° 69, DE 1991
Nos termos do art. 352, inciso li, do Regimento Interno, requeremos à crtinção da
urgência concedida para o Otrcio n°- S/6, de
199L
.
.
Sala das Sessões, em 19 de março de 1991.
- Garibaldi Alves Filho.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Aprovado o requerimento, a· matéria
sai da Ordem do Dia e tramitará normalmente, nos termos regimentais.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Item 7:
Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei do Seriado n° 171, de
1989MComplementar, de autoria do Senado Fernando Henrique CfadOSo,
que define, nos termos do inciso I do
art 161 da Constituição Federal, ovalor adicionado para fins de cálculo
da participação dos municlpios na Receita do Imposto sobre operações realtivas b. Circulação de Mercadorais
e sobre prestação de serviços de transporte interestadual e lntermunJcípal
e de comunicação, ten(fo
PARECER FAVORÃVEL, sob
n° 428; de 1990, d<i COmissão
-de Assuntos EconOmicos.
(Dependendo de votação do Requerimento n° 61, de 1991, de adiamento de discussão para audiência
da Comissão de Constituição, Justiça
e adadania.)
A matéria constou da pauta da sessão ordinária anterior, quando teve sua discuss!o
sobrestada em virtude da apresentação de

A QUARTA REVOLUÇÃO
EconÕmi_a e ecologia têm que ;e encont:f.ar, descobrir SU4 solidariedade. Porque, a
d~speito do que a etimologia insinua (é o
111esmo radical em ambas) e a despeito de
seu ünico e mesmo ponto de referência - o
Homem- as duas não têm andado lado a lado
_ Das próprias acusaçõeS assacadas contra
o Brasil nos últimos anos, como vilão da ecologia e réu da depredação do meio ambiente, transparece essa desarticulação: é o Mundo intitulado de Prime~o, em ftinç_ãq ~~ sua
eCOnomia, a faZei o su-mário Oe culpa de outra, que ainda conservã a Natureza sem o
ter ainda transformado em l;iqueza e sempre
deixado a reboque na economia - a Terceiro-Mundo.
· · Uderes políticos, Chefes de Estado e outras- personalidades do Primeiro Mpndo se
desdolbram em advogadgos internacionais
da causa ecológicá, levando-a à conta do Terceiro Mundo o ônus da conservação - e sem
consideração alguma das necessidades e W"gências deste, eoonOmicas e sociais.
Produz repercussão a mensagem de Natal de (1988) da Rainha Beatriz, da Holanda: nAos poucos, a Terra va1 morrendo; e o
. inimaginável se torna imaginável - o fim da
própria vida.11 Mas não obtém igual repercusão os relatórios anuais da Unicef a dizerem.
por exemplo, que ao final desta década, 50
milhões de crianças terão morrido, de pobreza, fome ou desnutrição. A diferença dá a
escala da desarticulação entre economiã e
ecologia.
Essa desarticulação, que é a causa inicial
da grande maioria das tragédias ecológicas
tem- raízes remotaS e -profundas. E não certamente no Terceiro Mundo.
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Afina~ fOi itm dos países fundadores da
economia do Primeiro Mundo, Jean-Baptiste Say, que afirmou, faz mais de 150 anos,
em seu CüfsO de Economia Política e Prática: nAs riquezas naturais são inesgotáveis; e,
não podendo ser nem multiplicadas, nem esgotadas, não constituem o objeto das ciências econômicas.n Essa convicção entranhada deveria inverter, hoje, o Ónus da responsabilidade ecológica. Como -observoahá poucos dias, em seminário sobre meio ambiente
.na América Latina, Hectar Sejenovich, representante do escritório regional do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD): •ro Primeiro Mundo tem
uma dívida ambiental de 200, 300 anos com
os pafses do Terceiro Mundo, porque- Utilizou seus recursoS sem cól!IPtitar o çusto âa
reposição11•
Assim, se hoje o inventário mundial dos
bens naturais se concentra no Terceiro Mundo, é hora de se quitar essa -dívida, promovendo o desenvolvimento econOmico _e· social
do Terceiro Mundo, evitando os erros cometidos no Primeiro.

A consciência ecológica está impdindo
o Primeiro Mundo a uma quarta revolução,
_depois da revolução agrícola, da revolução
industrial e da revolução informática, como
declarava esta semana ao GLOBO o industrial_su!ço Stephan Schmidheiny: a reestrutura-ção que fará da pettormance ambientãl o
principal pré-requisito para a industrialização e o desenvolvimento.
Essas etapas, porém, ainda não foram es-:gotadas, se é que já foram sUficientemente
percorrid2s pelo Terceiro Mundo; e pelo
Brasil em especial. Não haverá, pois, a incorporação do Brasil e do Terceiro Mundo a
essa quarta revolução, em que o dclenvolvimento se faça de maneira auto-sustentada e
sem deg:radação do ar, da _água, dos solos e
sua vegetação, sem que haja uma revolução
paralela, esta feita de determinação polftica;
uma revolução- na co_operãção ecoO:OmiCa, a!
incluído o problema da dívida externa do
Terceiro Mundo.
Ou se vai temer mais à-esgotamentO d_as
reservas -dos bancos internacionais que o da
biosfera, em que o homem representa o papel central?
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)-- Esgotado, a matéria constante da Ordem do Dia. Volta-se h lista de oradores.
Concedo a pala'Yra ao nobre Senador Jutahy Magalhães, primeiro orador inscrito.
OSR.JUTAHYMAGALHÁES.(PSDB
- BA Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Sr'S e Srs. Senadores, com a devida permissão do Senador Mário Covas e outros engenheiros aqui no Senado, atrevo-me
a falar sobre transportes.
Nos tíltimos tempos, tem-se enfatizado a
necessidade da modernização da Nação brasileira. Esse é, aliás, o projeto maior que o
atual Governo prometeu ao Pafs.
De fato, o Brasil tem que, decidipa e corajosamente, buscar a modernidade, pois o
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anacronismo em que se encontra só lhe tem
imposto perdas nas suas relações com os de~

mais pafses.
Reconhecidamente, as modernas

econo~

mias são arrasadoramente dinâmicas. Competitivas, buscam. com eficiência, os menores
custos em cada etapa do processo produtivo.
Nossa economia, infelizmente, não apre·

senta essas características. Desafortunadamente, o Brasil não se preparou para ingressar na era da economia mundialmente integrada.

Um dos principais indicadores de nosso
atraso econOmico situa-se no âmbito da infraestrutura, da qual o setor transportes ê dos
mais importantes. Nesse setor, nossas instala-

ções e equipamentos são precário~ diferentemente de outros países, como os europeus e
os Estados Unidos da América.
Na verdade, em todo o mundo, o desenvolvimento do sistema viário té-m sido um
dos requisitos para o desenvolvimento e a in~
tegração das economias, como também da
ocupação de regiões vãzias. Com- deito, po~
de-se notar o relevante papel desempenhado pelos transportes no perío-do compreendido entre os séculos XVI e XX no desenvolvimento mundial. As experiências da Europa
e dos Estados Unidos da América sãtil as provas mais eloqüentes de que o desenvolvimento dos transportes foi decisivo e fundamental para a expansão daquelas regiões e para
a integração econOmica mundial. Como se
sabe. na segunda metade do século passado,
os Estados Unidos da América, ricos em recursos naturais, mas com pequena população,
conseguiram notável integração à economia
européia, mais desenvolvida e com maior densidade demográfica, graças à utilização do
navio a vapor. A integração das du3s economias beneficiou as duas regiões, que alcançaram recíproco desenvolvimento.
O Brasil, infelizmente, não teve experiência semelhante. Durante 350 anOs, no períodO que se estendeu do descobrimento até
meados do século passado, baseamos os transportes em tropas de animais, enquanto outros países promoviam profundas modificações em seus sistemas de transporte, com a
navegação, o sistema rodoviário de tração
animal e a ferrovia.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, no setor
transportes, muitos têm sido nossos erros e
nossas deficiências. Desde os séculos passados até os dias atuais, não conseguimos desenvolver um eficiente sistema de transporteaquaviário. O sistema rodoviário de tração
motora, por sua vez, teve, nas primeiras décadas do século XX, apenas um desenvl!llvimento embrionário, o que não nos permitiu superar nosSQ. isolamento inter-regional nem solucionar nossos problemas de transportes, em
virtude da má qualidade e pequena extensão
de nossas rodovias e de nossa reduzida frota de veículos. Já a ferroVia, iilij?lantada no
Brasil, a partir da segunda metade do século XIX, não apresentou senão pequena extensão de trilhos e muitos problemas decorrentes de bitolas diferentes, tendo contribuído
muito pouco para a integração regional, dife-

rentemente do que: ocorreu na Europa e nos
Estados Unidos, em cujas economias o imR
pacto da ferrovia foi espetacular.
De-1930 a:l955, ensaiamos várias tentativas na busca de solução para nOssos problemas de transporte, mas não conseguimos encontrar o melhor caminho, malgrado muitos
estudos, como o da Missão Abbink, o da Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, e o relatório elaborado pelo grupo CEPAIJBNDE,
terem insistido na expansão ferroviária. Segundo os estudiosos da questão, deixamos
de- lado, erroneamente, a ferrovia, porque._
ela passava, então, por umaocrise, representada por déficit e pela má qualidade das vias
e do material rodante. Então, em virtude da
exigência de consideráveis volumes de recursos necessários à moderniZação e expansão
das ferrovias e da forte pressão exercida pelo lobby rodoviário-automobilístico, preferimos optar pelo rodoviarismo.
Tendo cõrifeiíOO primado ao rodoviarismo, o Brasil seguiu o exemplo de outros paises, que, ao o"pb:rem -pelo tfãilsPOI"te rodoviário, dimiriulhi.m o volume de _investimentos
nas demais modalidades. Entre o Brasil e esses pa!Ses, contudo, houve uma diferença fundamental: lá, ao contrário daqui, os outros
sistemas estavam consolidados, tendo a expansão rodoviária exercido a função o de equilíbrio entre as diversas modalidades.
Como se sabe, a partir da década de 50,
o Brasil fez clara opção pelo sistema rodoviário, de que_ reSultaram várias -cónseqüências.
Os_ ID.3iS notãVd&: ~.(eiiOs dà. opção pêíõ
rodovi_arnmo foram a expansã9 e a pavimentação das rodovias brasileiraS. De cerca de
2.000 krri de esfrãdas-pãVimeilt3das exíste:D.tes em 1955, chegamos à década de 80 com
mais de 100.000 km de estradas pavimentadas. Foi também na década de 50 que se lixi~
plantou a indústria automobilística no P-aís,
o que permitiu a ampliação da frota de, aproximadamente, 400.000veículos, em mead()S
da década, para mais de 10 milhões na década de BO._l;oJC?Sse mesmo perfo~o, deu-se sign_ificativo auri:J.ento na capacidade média dos
veículos de carga, oS Oilibus e os caminhões;
o que permitiu elevar o transporte rodoViário interurbano de passageii"Os de 14 bilhões
de passageiros/km, em 1952, para 410 bilhões
de passageiros/km em 1980 e o transporte inR
terurbano de cargas por rodovias de 20 bilhões_ tikm para 209 bilhões t/km no mesmo
perfodo.
_
É indiscutível que esse avanço rodoviá-rio
foi decisivo na int~gração l:fo_ mercado naç:iÇ>na~ no deslocamento da fronteira agrfcoJa_ e
no recente processo de desconcentração industrial. Somadas à construção de Bras};lia,
nossas rodovias estabeleceram o elo de ligação entre o Norte e o Sul, entre o Leste e
o Oeste, como, aliás, já constava do Plano
RodoviáriO Nacional, elaborado em 1943.
Igualmente. nossas rodovias permitiram a
ocupação da região Centro-Oeste e o início
da colonização da Amazônia. Não obstol!-nte
todos esses avanços, a imensa dimensão geo~
gráfica brasileira e a predominância do transporte rodoviário continuam constituindO sé- ·
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cio obstáculo à desconcentração produtiva
no Brasil.
Sr. Presidente e Srs. S_enadores, é evidente a verdade contida no princípio segundo o
qual o desenvolvimento económico e o au~
mente da produção pressupõem sólida infraestrutura de transportes. De acordo com esse preceito, não se pode, então, no Brasil,
buscar a modernidade sem uma acentuada
expansão _e seu sistema de transportes.
Além disso. se se analisa a questão do
ponto de vista da integração regional, temse que os transportes desempenham a função
de integrar o rn~rcado para complementar
as várias regiões brasileiras e pãt-a ocupar
aquelas que ainda se encontram despovoadas. E mais: um adequado deSenvolvimento
dos transport~ _permite que se possa repensar o padrão urbano brasileiro, conferindo~
lhe feição menos desequilibrada e menos concentrada, visto que um eficiente síStema de
transporte pode contribuir para a redução
dos fluxos migratórios rumo aos grandes centros urbanos, mantendo as populações onde
se encontraiDt seja na zona rural, seja nos
pequenos e médios nticleos urbanos. O grande benefício. da desconcentração económica
e populacional seria a salutar redução da elevada necessidade de gastos sociais para resolver os problemas decorrentes das grandes
concentrações urbanas.
Como se nota, o sistema viário é de transcendental impo_rtância para a economia de
um país. No caso brasileiro, cuja economia,
, segundo palavras de nossos governantes, tem
em mira a __modernidade, ele_ significa (atar
indispensável para a conqUista-de novos estágios do desenvolvimento nacional, sobretudo no que diz respeito ao desenvolvimento
regional e social.
Ora, essas considerações levam-nos necessariamente à constatação de que é urgente,
no Brasil, o restabelecimento do processo
de planejamento de médio e longo prazos
em todos os setores da economia, a partir
da integr~ção e da intercomplementaridade
entre as várias modalidades do transporte:
o aquaviário, o ferroviário e o rodoviário.
A propósito, devo enfatizar a relevante
necessidade de que o Ministério da Infra-Estrutura anuncie, com urgência,- as diretrizes
e seus planos para o setor transporte, para
que toda a Nação tome conhecimento dos
Verdadeiros propósitoS governamentais.
Esse plano é de transcendental importância, porque virá preencher imperdoável lacuna existente no setor, e- esclarecer, de vez,
quais são as metas do Governo, hoje anunciadas na imprensa de maneira bastante difusa.
Com efeito, a Nação brasileira quer certificar-se das verdadeiras intenções dO Governo para o setor, cujas autoridades vêm divulgando, em pequenas doses, pretensas metas
a serem conquistadas.
Assim, entre tantas prioridades supostamente traçadas pelo Governo, não sabe a
Na~o qual a mais relevante. Então, surgem
as mdagações: será verdadeiro que a prioridade do Ministério da Infra-Estrutura é: a re-
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dos em consideração. Um deles diz respeito
à quantidade dos transportes, que deve exis-

tir de maneira suficiente ao ponto de não
comprometer a circulação dos produtos. O
outro ponto refere-se ao custo dos transportes, que não deve onerar em demasia o preço final das mercadorias transportadas.
O custo dos transportes no Brasil, comparado ao de outros pafses que possuem área
equivalente à nossa, indica-nos que estamos

em evidente desvantagem. Tendo por referência fndices que expressam o custo dos trans-

portes (mil dólares por tonelada por quilOmetro ótil), eis como se situa o Brasil em relação a alguns outros pafses: Estados Unidos,
12; Canadá, 9; Austrália, 14; China, 10; Brasil, 2Q
Não há dúvida de que o processo inflacionário brasileiro sofre significativa influência
do alto custo dos transportes.
Existem estudos, como ~o do Engenheiro
Francisco Cunha Jónior, apresentado na
obra "A batalha dos trilhos; bases para uma
polftiça nacional de transporte", que demonstram os impactos positivos da reduç§o do
custo dos transportes na redução da, taxa de
inflação.
Segundo os cálculos do engenheiro, apresentados no capítulo "0 Plano 2000 e a taxa de inflação", 11a diminuição do custo de
transpone, da ordem de US$ 3,5 bilhões por
ano11, possfvel, de acordo com sua proposta,
"permitiria sensfvel redução no preço final
de vários produtos de baixo preço por tonelada, mas com largo consumo no mercado internou. O estudo afirma ser possível quantificarem-se reduções nos derivados de petróleo
(6%), produtos siderórgicos (3%), cimento
(12%), e grãos(/%).
Três conclusões da obra já mencionada
.
chamam-nos a atenção:
-no período de 1983 a 1987, "foram construídos, em média, 17.600 km de rodovias
por ano, sendo 30% pavimentadas, o que
corresponde a uma despesa anual estimada
de "f.!S$ 3 bilhõe~ de~pendidas pelo poder
púbhco em seus d1versos nfveis (federal, estadual e municipal). Com a limitação do crescimento do transporte rodoviário, esse valor
poderia ser sensivelmente reduzido;
- "o transporte de grãos efetuado sob a
responsabilidade de órgãos do poder páblico exigem adicionais de transporte da ordem
de US$ 1,4 bilhão por ano, somente para
manter a competitividade com o mercado internacionalj
,
- una manutenção dos 1.500.000 km de
rodovias existentes, a estiniativa de gasto é
da ordem de US$ 4 bilhões, também despendidos pelo poder público".
Como afirma o engenheiro Francisco Cunha Jánior, a substituição das rodovias, poderia reduzir sensivelmente os gastos públicos
com sua conservação, pois retiraria delas cargas concentradas, que passariam a ser transportadas segundo as características definidas
nos projetas das rodovias, o que resultaria
em prolongamento da vida ütil das estradas
brasileiras.

Como todos sabemos, o Governo viu-se
obrigado, recenteniente, a íiõ.plementar um
programa de emergência, o SOS Rodovias,
a fim de tentar salvar da deterioração cerca
de 15 :mil kDl e rodovias federais, submetidas
a esse lamentável estado por conta do absoluto caos que reina no setor. Com efeito, a desfdia do Governo etQ relação à conservação
das estradas federais tem sido not6ria1 r;nalgrado a cobrança de taxas, que se costuma
instituir para a manutenção de nossas rodovias.
Para substituir o selo-pedágio, foi promulgado no ano findo, para ·produzir efeitos
a partir de 1° de março de 1991, a Lei n°
8.155/90, que instituiu a Taxa de Conservação Rodoviária, devida pela utilização, efetiva ou potencial, do serviço. público •de consezvação das "rodovias federais, seus acessos
e interseções com as vias públicas terrestres
sob qualquer jurisdição. Como determina a
lei, cuja constitucionalidade está sendo contestada, serão contribuintes da taxa todos
os condutores de veículo automotor rodoviário, mesmo aqueles - é. estranho o critério
utilizado na Lei - que não usam as rodovias
federais, pois a referida taxa será sempre paga no momento da aquisição do combustfvel
para utilização em veículo rodoviário.
Ora, não bastasse o caráter esdliÍXulo
do critério legal, é fora de dúvida que a taxa contribuirá para a elevação do custo do
transporte rodoviário. Somente no exerc1cio
de 1~1, comO estipula a Lei n° 8.155/90, é
destinado para a conservação das rodovias
federais o m':'ntante de Cr$ 51,9 bilhões, a
preços de ma1o de 1990, sujeitos à atualização prevista na Léi Orçaméntária.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, no entender '!os especi~listas, o alto custo dos transP?rtes no Brasil é causado pela predoatinânCia do setor rodoviário, porquanto ele representa .55% de todo o· transporte no País, ao
passo que o ~ranspo:te ferroViário responde
p_or 23%, o htdroviáno, por 18%, e o dutoviáno, por4%.
Diferente é a situação de outros países
de grande extensão territorial. Na Austrália,
a movimentação global de produtos por meio
das rodovias não é: superior a 27%; nos Estados Unidos não excede a 24%; na China não
vai além de 10%; na União Soviética e-no
Canadá não ultrapassa a 8%.
Grave é a situaçã:o do setor ferroviário
brasileiro. Tendo-se por parâmetro a densidade por superfície (km de ferrovias/km2 de
área), ocupamos, com pouco mais de 29 mil
km de ferrovias, a última posição entre 13
pa!ses de grande extensão territoriaL Ostentando um índice de 3,5, o Brasil está muito
aquém dos Estados Unidos (2~~~), da fndia
(18,8), da França (62,9), da Atrica do Sul
(21,1) da Espanha (25, I), e do Paquistão
(10,9). Se se tem por referência outro índice, a densidade da população, isto é, a relação km de ferrovia/habitanteS, nossa situação
é igualmente inferior à de outros países. Neste aspecto, enquanto nosso índice é de 0,22,
o do Canadá é de 2, 75, o da Austrália é de
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2,51 e o dos OBstados Unidos da América é
de 1,08.
Não menos calamitosa é a situação do
transporte aquaviário brasileiro. Relativamente à distribuição modal, ele representa 18%
no quadro geral dos transportes, ao passo
que na Austrália alcança 44%, nos Estados
Unidos 23%, na China 40% e no Canadá 28%.
Então, o que a nova politica deve preceituar é um equilíbrio maior entre as diversas
modalidades, a fim de se conferir maior peso, na matriz de transportes brasileiras, ao
transporte aquaviário e ferroviário.

Como se sabe, o transporte rodoviário
apresenta alto custo operacional: na avaliação dos técnicos, chega a US$ 0,05 por tonelada por quílOmetro útiL Embora tenha custo de implantação mais baixo do que de outras modalidades, demonstre grande eficiência no deslocamento de cargas dispersas e
de curtas distâncias, consome muito mais combustível do ·que o tiànsporte ferroviário e o
aquaviário, além de demandar do poder público fabulosas somas de recursos para a construção e manutenção de estradas.
Contrariamente ao transporte rodoviário,
o ferroviário, altamente vantajoso para cargas com origem e destino fJXos e para longas
distâncias, apresenta altos custos de implantação, sobretudo porque exige leitos mais elaborados e grandes investimentos na aquisição do material rodante. Compensa, no entanto, sua reduzida flexibilidade o seu reduzido custo operacional: de US$ 0,005 a US$
0,015 por tonelada por quilômetro ótil.
O transporte aquaviário é o que apresenta os menores custos. O marítimo, malgrado
restringir-se às áreas costeiras, apresenta indiscutiVeis vantagens. quando se trata de longas distâncias, pois o custo de sua implantação e de sua operação encontra-se na faixa
de US$ 0,0005 a US$ 0,005 por tonelada por
qU.i1ômetro ótll. O fluvial também apresenta
baix"o custo, embora variável de acordo com
fatores geográficos, que podem demandar a
construção de canais, barragens e eclusas,
além de o.igir, muitas vezes, soluções para
problemas de calado.
.
São evidentes as vantagens do transporte aquaviário no Brasil, país dotado de privilegiada rede de cursos d'água interiores e
de extensa costa marítima. No entanto, essa
modalidade não tem sido suficientemente explorada, sobretudo porque o frete fluvial brasileiro não tem sído competitivo, em virtude,
principalmente, da ociosidade de nossa frota, da má qualidade operacional da infra-estrutUra de transbordo e também dos padrões
irreais de frete cobradO$ pelos outros modais. Essa situação poderá, porém, sci" modificada, se forem planej adas os momentos elevados de carga· e se se conferir melhor organização operacional e adequada regulamentação ao setor. Sem diívida, essas medidas levarão· o transporte aquaviário a apresentar níveis tarifários competitivos, como ocorre nos
países onde a navegação já se encontra deflnitivamente implantada.
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O que falta ao País para a efetiva implantação da hidrovia é vontade polltica. Não
basta o discurso governamental que nos promete a modernidade. É preciso ação para
conquistá-la.
No Brasil, já constitui notável o.::emplo a
hidrovia Tietê - Paraná, que se eStenderá
por dois mil quilOmeros, quando estiver concluída. No entanto, indiscutíveis benefícios
econOmicos já se fazem sentir pela utilização
do trecho aberto à navegação no rio Tietê,
por onde, somente no per1odo compreendido entre janeiro e julho de f990, foram transportadas 395 mil toneladas de soja, trigo e
outros produtos, contra 445 mil toneladas
em todo o ano anterior. De acordo com cálculos realiza~ o volume de mercadorias
transportado naquela hidrovia, no primeiro
semestre de 1990, significou a retirada de circulação, na Grande São PaulO, de 150 carretas, por per1odo de sete meses.
A grande vantagem da hidrovia do Tietê,
todavia, reside na operação integrada com
a Fepasa, que já conseguiu diminuir em 40%
o custo do transporte de carga.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, uma nova política de transportes no Brasil terá que
considerar os dados que aca!Jo de lhes apresentar. Diante deles, não há porque não busca:ralterar a situação dos .transportes no Brasil, principalmente se se observa a tendência
do desenvolvimento das regiOes interioranas
e se se procuram meios de transportes que
sejam mais baratos e que consumam menos
energia.
No Brasil, uma vez retomado seu desen~
volvimento, voltará a crescer a necessidade
de transportes a longas distâncias, atualmen ~
te realizados por frota rodoviária bastante
desgastada peJo longo período em operação.
Tendo em vísta que os fretes rodoviários são
muito elevados para garantir a competitividade dos produtos brasileiros no mercado extemo e o abastecimento racional dos centros
consumidores do Pafs, deve-se procurar a utilização de modais de maior competitividade
econômlca e de maiores demandas transportadas, representados pela hidrovia e pela ferrovia. Sem d(Ivida, nunca ê demais ínsistir, a
hidrovia e a ferrovia deveniConstituir as maio~
res prioridades da polllica de transpottes brasileira.
A nova politica deverá estimular a retomada dos planos e projetes que, desde o Governo passado, vinham sendo desenvolvidos,
muitos deles com a participação da iniciativa privada. Esses planos que, via de regra,
têm por objetivo a construç§o de ferrovias,
procuram unir as principais-zonas de-produção agrícola do País ao litoral, de onde os
produtos serão exportados. A nova politica.
a meu ver, deve estimular a ampliação da rede ferroviária, buscando a construçã-o de novas linhas, voltadas., especialmente, para o
escoamento das safras agrícolas e às interconexões dos subsistemas rodoviário, ferroviá~
rio e aquaviário~
No que diz respeito ~construção ferroviária, destaco a necessidade de conclusão de_
obras na Ferrovia do Aço e na Ferrovia

Transnordestina, bem como o aproveitamento da estrada Juazeiro-Salvador estas, sem
dtívida, de transcendental_ importância para
o Nordeste. Na Transnordestina, deve ser
conferida priorid3de h implantação de novos
trechos e ~ restauração e reconstrução de
segmentos da malha já existente na região,
com a finalidade _de se reduzirem percursos
en~ as principais capitais nordestinas. A
propósito, -Irianifesto o mais vivo interesse
em ver divulgado o projeto relativo M obras
que o Senlior Presidente da República anunciou -para a Transnordestina, em recente visita ao Nordeste.
Outra obra que não pode ser olvidada ê
a Ferrovia Norte-Sul, cuja construção é de
inegável valor para o desenvolvimento do in~
terior do País, em virtude do grande alcance de seus objetíVOS: As críticas feitas anteriormente referem-se h existência de recursos e
a questão de prioridade no plano nacional.
De fato, a Norte-Sul busca a i::on<iuista de
novas fronteiras de produção para o País e
a abertura das portas do mercado interno e
do mercado mundial para a região central
brasileira.
Buscando, porém, o desenvolvimento_ de
outras regiões bras:íleiraB, lembro a importãncia da construção de outras ferrovias, cujas
necessidades já fofãm identificadas. Refirome h Estrada de Ferro- Paraná-Oeste S.AFerroeste, cujos trilhos, implantados com
80%--de capital privado, estender-se-ão do
Paraná ao Mato Grosso do Sul, beneficiando uma das mais_ prósperas regiões brasileiras. Refiro-me tambênl h FerrOvia Leste-Oeste, cuja collstrução prev~ igualmente, a participação da iniciativa privada. QUando concluída, essa ferrovia interligará uma das mais
ricas regiões do Brasil, constitufda pelo Triângulo Jyfineiro, o noroeste paulista, o sudoeste goiano, o norte do Mato Grosso do Sul e
o Mato Grosso, podendo estender-se futuramente até aos Estados de Rondônia e do Pará.
Conforme técnlcosdo,setor, a construção
dessas e de outras ferrovias poderá modificar positivamente a matriz de transportes
do Pafs, porém deve obedecer a alguns requisitos básicos, assim arrolados, de maneira muito COi:np!eYl, pelo Professor Joaquim
Carlos Tebceira Riva, da EScola Politécnica
da Universidade de São Paulo, em artigo pu~
blicado no Suplemento Especial de O Estado de S. Paulo, em 13 de março de 1990,
sob o título ''lntermodalidade de transporte
hidrovia -ferrovia, opção obrigatória para o
desenvolvimento brasileiro":
"coneXão das feriovias com as hidrovias,
formando uma rede intermodal de maior amplitude e área de abrangencia, implicando
em menores custos de implantação e menores custos de transporte, mesmo sendo necessário mais de um t_ransbordo;
11
Vinculação da intermodalidade h formação de pólos de desenvolvimento no interior,
implementados por uma rede de armazenagem adequaâa e baseados no desenvolvimen~
to da agroindüstria, fatores fundamentais para a geração e fixação do homem no interior,
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em padrões de vida superiores aos encontra-

dos nas grandes cidades;
'Vinculação da rede intermodal à raede _
de armazenamento e a uma série de portos
secos,marftimos e fluviais, ensejando odesen~
volvimento de novos pólos de exportação, ín~
clusive mais próximos dos centros consumidores europeus.
"Como esclarece o Professor Teixeira Ri~
va, esses princípios não são originais ou ino-vadores, pois a experiência mundial já tem
demonstrado que o transporte, especialmente--OS de grandes volumes de carga, atuam
como eficientes Indutores de desenvolvimento. regionaL
.
Assim aconteceu nos Estados Unidos, onde a hidrovia do Tenessee proporcionou
um investimento privado da ordem de quatro
bilhões de dólares_em 30 anoS. Esse montante corresponde aproximadamente a dez vezes mais o volume das investimentos póblicos realizados na navegação. O empreendimento, além disso, proporcionou a geração
de milhares de novos empregos e considerá~
vel aumento da receita fiscal, que representaram beneficies muito superiores aos investimentos realizados.
São argumentos como esses que nos trazem a convicção de que a conquista da modernidade pelo Brasil não será feita com meros discursos governamentais. Acima de tudo, para se ingressar na era da modernidade, é necessário ·trabalhar com inteligência
e c.ompetê-ncia, de acordo com planos e estratégias adequadas, tendo em vista não só o
curto, mas o médio e o longo prazo. Dessa
maneira, tem-se que escalonar prioridades,
tendo-se, necessariamente, que_ se encontrar
formas para resolver os'problemas que dizem
respeito ~ infra-estrutura, se se pretende al~
cançar estágios mais avançados para o País.
Ora, a íntermodalidade hidrovia-ferrovia
é um empreendimento natural no BrasiL Sua
necessidade decorre da própria extensão territorial do País, cujas áreas produtivas irá
beneficiar.
Existem, no Brasil, atualmente, diversos
estudos sobre a matéria. Suas propostas· e
alternativas referentes à adoção do modelo
íntermodal variam, naturalmente, de acordo
com a visão polftica e técnica de seus autores. No entanto, quase sempre esses estudos
demostram que a intermodalidade é algo perfeitamente eKequfvel, tendo-se por base nossas condições geográfiêaS e as vias já existentes.
O Professor Joaquim Carlos Teixeira Riva retíne, no artigo que antes mencionei, fun~
dados argu~entos que corroboram esse ponto de vista. Segundo ele, 110 Brasil dispõe
n~ atualidade, de uma rede navegável de a pro:
xunadamente 28.000 km, sendo aproximadamente 10.000 km desvinculados da malha hidroviária amazOnici. Completando a zona
de influência direta destas hidrovias, bá mais
de 8.000 km de estradas de ferro, a maioria
com pequena densidade de tráfego.
Segundo o estudo do ilustre profeSsor, "Uma análise da distribuição da rede modal brasileira e pólos de desenvolvimento conduzem
às seguintes assertivas!
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1
'1) os centros de produção ou regi6es polarizadoras do desenvolvimento encontramse, em sua maioria, afastadas menos que cem
quilómetros de uma hidrovia ou de uma ferrovia. Algumas encontram-se ás margens de
um uma hidrovia;
II) de modo geral, as ferrovias têm co~
mo origem e destino as barrancas de rios já
navegáveis formando extensos corredores intermodais;

'III) todos os corredores formados pela

1

somatória hidrovia-ferrovia desembocam
em uma série de portos marítimos ao longo
da costa e penetram na área de influência

direta dos maiores centros de consumo do PaiS;
1
lV) nota-se que, de forma natural, a ocupação agrícola e agroindustrial está se expandindo ao longo das regiões de influência destes corredores.
Para reforç3r o afgumento de que a solução intermodal é a mais vantajosa para o
Brasil, valho-me mais uma vez do estudo realizado pelo Professor Teixeira Riva. Utilizando-se de parâmetros físicos e econOmicos,
o estudo compara o desempenho, num percurso de mil quilómetros, de um caminhão
graneleiro de capacidade nominal de 27 toneladas com o de um comboio fluvial de porte
médio, com potência de serviço de 800 HP,
que pode transportar aprax:imadamente 2300
toneladas. Segundo o estudo, admitindo-se
que, na distância arbitrada de mil quilómetros, a ferrovia e a hidrovia repartam, entre
si, de maneira igual, a extensão total de aproximadamente US$ 25,00 pôr tOnelada e a
uma economia de diesel da ordem de 75 mil
litros por viagem redonda, para ó transporte de carga do comboio.
De acordo, ainda com o estudo, slio tramo·
portadas, atualmente, pelas hidrovias brasileiras cerca de 12 milhões de toneladas de
carga Levantamentos recentemente realizados indicam que essa demanda acha-se reprimida, podendo ser em poucos anos duplicada ou triplicada, na proporção em que se implementem, física e operacionalmente, os-trechos navegáveis existentes, merc! ·de- esforços de fomento e de matketing, havendo
apenas a restrição da necessidade da frota.

Isso posto, é essa a conclusão do estudo:
pode-se afirmar, inclusive de modo pessimista, que, em 8,10 anos, a demanda hidroviária
poderá atingir cerca de 5% do total transportado na época (60 milhões de toneladas). Logo, 11nestas condições, a eco_nomia de frete
atingiria a ordem de 1 bilhão de dólares
anuais, o correspondente a 10 eclusas do tipo Paraná ou 700 km de ferrovias, com uma
economia anual de aproximadamente 6 milhões de barris de petróleo ou 90 milhões
de dólares" (preços de marçe de 1990}
Sr. Presidente, Srs. Senadores, uma questão-chave que s_e coloca à Nação, quando se
discute o setor transportes, especialmente a
necessidade de sua reestr_qtpraçlo, diz respeito à origem dos re.cursos que nele serão
investidos.
Na atual situação de precariedade da econ_omia brasileira, essa questão ganha, naturalmente, maior relevância, sobretudo peran-

te as propostas governamentais referentes ~
redefinição do papel do Estado no processo
produtivo e à privatização de setores estatais.
É evidente que essa questão tem que ser
analisada com muita sensatez, sem os extremismos da estatização radical ou da privatização excessiva.
Antes de mais nada, é necesSário definir
o transporte como serviço de utilidade pública. Ao poder público compete a ccmrdenação dos estudos e a formulação de objetivos,
políticas e diretrlzes para o setor.
Tambéril a responsabilidade pelos investimentos necessáriOS -ao desenvolvimento do
sistema, seja sua construção, seja sua manutenção, compete ao poder pt1blico, que pode delegá-la à iniciativa privada, a tftulo de
concessão ou perrilissáo. Ao poder público
incumbe, ainda, a tarefa de legislar sobre o
setor, regtilaDieritandO-o e nonnatizando-o.
Veículos e equipamentos devem ser de
responsabilidade das empresas operadoras,
públicas ou privadas, e da indfistria respectiva.
Qifanto :a. oper.i.ção do transporte, a meu
ver, deve-se atribuir à inici_a.fiva privada maior
parcela de responsabilidade, desde que respeitado o Interesse público.
Especificamente no que se refere ao financiamento do setor, julgo imprescindfvel
que se adotem, no Pafs1 políticas tarifárias
realístas e que se instituam mecanismos de
cooperação c_om a iniciativa privada, a fim
de se atrafrem rectlrsos em beneffcio de investimentos nas diversas áreas do setor.
A rigor, a--proposta de maior participação
do é;;npresariado naCíOnal no setor transportes não é iniciativa inédita do atua) Governo. O Programa de Desenvolvimento do Setor Transportes- PRODES-T1990-93, ao tratar da política de privatização, já tornara explícitas essas considerações: ·
"Em particular, devem ser abertas mais_
oportunidades para a participaç§o do empresário privado na realização de investimentos
em obras e· equipamentos do setor transpor~
tes. -AS eiltidades modais federais deverão
se empenhar não só na busca de capitais privados para o setor, aumentando os nfveis
de investimentos, como fambém no aproveitamento da capacidade empresarial para estruturar empreendimentos e gerenciá-los.
11
Ainlciativa privada deverá ser então chamada para, entre outras cojsas: realizar, com
seus próprios recursos, obras de infra-estrutura de tranSpOrtes e explorá-las economicamentej investir em equipamentos e materiais
necessários à fuclhoria das operaçõeS de transportes; eitCarregar.:se da administração de
determinadas operações das modalidades de
transporte; citando-se como exemplo as interfaces entre os modos de transportes; encarregar~e da gestão de certos segmentos do sistema de transportes, arrendando vias, equipamentos ou terminais, que continuariam como patriri:J.Onio da União1 e explorando os
serviços que os mesmos possibilitam; tomar
parte, juntamente com os administradores
públicos, na administraçlo de algumas operações de transporte, através, por exemplo, de
participação acionária; e, ainda, participar
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na construção, manutenção e operação de
termínais de cargas e de passageiros}'
Todas essas considerações põem em rele~
vo a questão da exata extensão que deve ter
o progrma de privatização do setor transportes no Brasil.
-A meu ver, o divisor de águas entre a estatização e _a privatização deve ser o que se
costuma desigãar-se interesse coletivÕ.
Se a obra for de interesse restrito, seja
ela rodovia, ferrovia ou porto, os investimentos devem ser realizados neta pela iniciativa
privada, sem a participação do poder ptíblico.
Se, ao contrário, a obra for de interesse
coletivo (af incluídas causas especiais, com'o
as de segurança nacional e as relativas-a áre:
as pioneiras), cabe ao poder póblico realizar
nela os investimentos. Nesse caso, ·compete
ao setor públíco a realização de investimen~
tos, de forma majoritária, nas obras de infraestrutura, que poderão contar, em caráter
minoritáriol_com a participação da ínciativa
privada. Já os investimentos em operação e
em equipamentos operacionais, como enfatizado anteriormente, devem ter a maior parti~
cipação da iniciativa privada.
Esse crit~rio, expresso pelo interesse restrito ou coletivo, deve também pautar a defino
ição de eventuais privatizações de obras do
setor transportes já existentes. Com efeíto,
o correto balizamento do processo de privatização é que irá viabilizar o sucesso ou o
fracasso da iniciativa, porquanto não se de~
Ve estatizar o que, por natureza, deve ser
da competência da iniciativa privada, nem
privatizar o que traz em si a marca do interesse ptíblico.
Em sfntese, quer-me parecer que a mais
eficaz medida que incumbe ao atual Governo empreender é. a formulação de uma polftica de transportes, que deverá ser submetida
a amplo debate nacional. Essa política, a
meu ver, terá que trazer, necessariamente,
a proposta maior da intermodalidade, com
a concessão de obrigatória prioridade à hidrovia e à ferrovia. O plano que decorrer
dessa polftica deve contemplar, no mínimo,
o horizonte do inicio do próximo século.
Além disso, a politica deverá fixar diretrizes
que estimulem a particip8ção da iniciativa
privada no desenvolvimento da economia nacional ou da conquista da modernidade, definindo o setor transportes como recurso que
será incentivado_~ ~~volver-se por conta
dos objetivos a serem alcançados. DeSsa maneira~ tanto o setor público como o privado1
cada um segundo suas responsabilidades pelo
desenvolvimento nacional, haverão de promover os necessários investimentos no setor,
CUidando para que, em nOme da verdadeira
economia de mercado, se obtenham menores
custos para os transPortes no Brasil.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, após tudo o que já foi exposto, não me parece existirem, ainda, ddvidas quanto às vantagens
da intermodalidade hidroferroviária. No entanto, para que consigamos implementá-la
em plenitude1 temos de introduzir nova mentalidade no País, para que venha a ser altera~
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da sua matriz de transportes, de modo a torná-la mais eficiente e económiCa.
De há muito, a Nação brasileira reclama
mudanças profundas no setor transportes,
esperando que se desloque a ênfase da rodovia para a hidrovia e a ferrovia. Esse processo de mudança, como se sabe, é difícil e lento, e demanda corajosa e obstinada determinação das autorid_ades governaroentaLo; para
levá-lo a bom termo.
Tenho por certo que a propa-lada modernização da economia brasileira não se fará
sem uma profunda alteração em nossa matriz de transportes. Afinal, o processo inflacionário; que, há longos anos, vem pervertendo nossa economia não se atenuará sem que
se reduzam, de forma aguda, os custos dos
transport_es. Além disso, a autonomia da Na-

ção brasileira não poderá efetivar-se plenamente sem que se diminua sua dependência
do petróleo que importa.
&pero que, de fato, reestrutufando o setor transporte brasileiro, nossos governantes
queiram conduzir-nos à modernidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(M'uito bemt)
O SR. PRESIDENTE (Dírceu Carneiro) - Concedo a pala~a_ ao~_Ií(;)!?_r_~ Sc;:nadqr
ad Sabóia de Carvalho, que falará peJa liderança.

drões do comedimento de um órgão da responsabilidade da Polfcia Federal.
Sr. Presidente, isso é da maior gravidade
e preocupa a liderança do meu partido. Mas
essa preocupação não é apenas-deste parlamentar ou do Senador Mansueto de Lavor.
Há também na imprensa uma nota que
tem o seguin.te tftulo: ''Em Defesa da Impessoalidade do Serviço Pdblico...
Como funcionário público que fui, tendo alcançado importantes posições, como sabia eu da impessoalidade como ponto básico para o ato administrativo?
-E então o Sindica"to Nacional dos Auditores Fiscais do Tesouro Nãcional e a União
dos Auditores Fiscais do TesOuro Nacional,
essas duas entidades vêm também com uma
nota onde defendem como princípios inalienáveis do exercício das funções fiscais a impessoalidade e a objetividade, exercício esse
plenamente vinculado à lei e desenvolvido
por servidores concursados e estatutá.rios.
A esses piincfpios e a essa lei deve, também,
estar subordinada toda a administração tributária. Fora disso é o caos que compromete
perante a sociedade o Departamento da Receita Federal.

Mas, nesse Governo,_ Sr. Presic;fente1 Srs.
SenadOres, houve ciuase que uma junção do
Departamento de Polícia Federal com a Superintendência da Receita Federal, como
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO um todo, todo o setor da Polícia Federal.
(PMDB - CE. Como Líder, pronuncia o se- Houve essa junção com a Receita Federal,
guinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Sena- um órgão do Ministério da Justiça com um
dores, causa grande apreensão à Nação bra- órgão do Ministério d.ã FaZenda, com o mesm~ dirige~te e, aSSim, predomina um aspecsileira um fato ocorrido nas últimas horas.
É que o Departamento de Polfcia Fede- to meramente policial.
O poder de polícia do Estado., que é er:erral fez publicar na imprensa uma nota ao redor daquilo que chamou de 11Escândalo Je- cic!_o pelas Secretar-!as de Saúde, pelas Seçrereissatí", numa alusão malévola ao ex-Gover- tarias de Fazenda, pelo Ministério da Fazennador do Estado do Ceará, Tasso Ribeiro da,- enfim, todo o poder de polfcia neste PaJereissati
~ s·ofre, nesse momento~ um desvirtuamento
É muito- preocupante essa nota. Primei- meraoiente administrativo para tudo parecer
ro,- se examinarmos a questãd do processo à Polícia Judiciária, pard Ludo par~erà Polífiscal, o pro·cesso administrativo da Receita cia CMI, que cumpre, de certo modo, uma
Federal que evidentemente não deve ter pu- parcela de poder de polícia sem, no entanto,
blicidade, não deve ser instrumento politico ser todo o poder de polícia.
de -disputa entre o ex-Governador e o PresiOra, sabe!mos a que se presta o inquéridente da Repób!ica - um Governador nor- to administrativo, a que se presta o inquéridestino e o Presidente da Repóblica -na uti- to policial. Não siio peças de imprensa, não
lização de todo o seu poderio da máquina são peças de publicidade. são peças de defeadministrativa sediada no Pafs.
sa da sociedade. O processo fiscal para culEssa nota publicada, Sr. Presidepte, dei- minar com as :obranças monetárias devidas;
xa estranheza, também. Parece-me que já foi o processo policial, a fim de servir ao Minisabordada aqui pelo Senador Mansueto de tério Público.
Lavor.
Teilnin~ o processo na polícia, o seu inquérito é. remetido à Justiça e a Justiça o reSabemos como é claro o espaço na gran- mete ao Ministério Póblico, está encerrada
de imprensa e num Pafs em que se combatem a atividade de polícia. Ai passa a predominar
11
os marajás", num pa& eri::t que o Presidente o controle ex:terno do Ministério Pfiblico, coda Rep-ública não pode conviver com a estamo bem determina a Constituição Federal.
bilidade do servidor póblico, nem com o diDurante os inquéritos policiais, Sr. Presireito de aposentar-se, num País onde se pa- dente. n.lio cabe publicidade. U nos jornais
gam baixos salários, quarito terá sido pago de domingo que o Delegado Rcimeu Tuma,
à imprensa brasileira por essa nota interesta- Secretário da Receita, dirigente maior da Podual que logrou espaço em toda a grande im- lfcia Federal, estaria muito irritado com crítiprensa?
cas do ex-Governador Tasso Jereissati E ele
Quanto terá gasto a União para a publi~ fez uma ameaça: 11Se continuarem as ct1ticas,
cação dessa nota injuriosa que foge aos pa- a Polícia Federal pedirá autorização judicial

Jl.!arço de 1991

para divulgar os implicados neste e naquele
caso11,
Sr. Presidente, os inquéritos policiais podem ser ou não confirmados pela Justiça.
Quem responde ao inquérito policial e nde
é indicado como culpado, como autor, ou
cc-autor, pode ter absolvição na JustiÇa, pode provar a sua inocência porque na polícia
cumpre-se a fase acusatória. É perante o Poder Judiciário, com a fiscalização do Ministério Público, que se cumpre a parte de defesa. Então, quando está em jogo apenas o exame do inquérito policial, claro que ali não
está a defesa de ninguém. Aoli está a acusação de todos os que foram dados como envolvidos.
A polfcía faz esse inquérito para servir
ao Poder Judiciário e ao Ministério Público,
eJa_ não faz isso para se auto-servir, nem para se pro"mover. Essa publicidade que se faz
da ativíc;:lade policial é plenamente errada, é
plenamente incorreta, quem possa ser dado
hoje como cuJpado num inquérito policial
como tendo agido dolosamente, amanhã será declarado inocente pela Justiça, dependendo da ativídade de defesa na prova da verdade, no levantamento da verdade.
Então., o inquérito policial é um mero·estágio, não há culpados em face de um inquérito policial, há apenas aqueles que são levados para que provem inocência ou não perante o Poder Judiciário. Não pode, pprtanto,
haver, Sr. Presidente, Sr:s. Senadores, essa
ameaça que foi prolatada pelo Delegado Romeu Tuma na imprensa, nem pode haver
brios feridos numa polfcia que deve ser tão
disciplinada quanto o Exército, a Marinha e
a Aeronáutica, deve ser a sede do poder de
polfcia, mas deve ser, também, a sede da responsabilidade social e da humildade de todos ~ cidadãos de bem
Com isso, Sr. Presidente, ex:cedendo os
limites de um inquérito policial, a polícia dá
uma n-ota em toda a imprensa brasileira, gas_tando o dinheiro do contribuinte para nada,
porque todo mundo sabe que o inquérito policial é uma peça parcial, é apenas uma par~e de um procedimento criminal. Af falta ainda saber se o Ministério Público denuncia
ou não; se denunciado pelo Ministério Pú.blico, s-e o Judiciário condena ou não, se o Poder Judiciário se manifesta em primeiro grau,
há o segundo grau. Depois há os recursos
para os Tribunais Superiores e ainda há as
questões de constitucionalidade que poderão
chegar ao Supremo Tribunal Federal.
Por isso, através da minha voz o meu partido, Sr. Presidente, está preocupado com
esse quadro institucional. Não se trata da defesa do Governador Tasso Jereissati, porque
esse, inclusive hoje pertence ao Partido da
Social Democracia Brasileira, o PS&B. Não
é uma defesa pessoal do Sr. Tasso Jereissati;
é a defesa das instituiç6es, do Departamento de Polfcia Federal, de todas as suas superintendências, do Ministério da Justiça, da
ordem jurídica do País. Essas notas, como a
da Polfcia Federal, não podem acontecer.
São absolutamente lesivas no aspecto moral,

Qmaml-fcir.o 211 11!39
~ ~a-.tlvo

e.,

pnnctpa!me=->A

acro~i!ifli.!.'tmào

Se-o:Seaador U..u.sllE.iCJ 4e l...fia:· lliote-

o;ueren

a in1'onnação de qtrantt> """""' ....,.

aXret da Nação.. trci ~
mesa .eBA. ~de i:me~
diato.. E 00 illia o fiz 01'l"tCi:! p:or:r;ne -ea;uv.a
a::a:tamer.:te .n~ me11 esb-rlo~ 1! ~
~~~ ao5

n::r~.e:a

~doGovo:nado. TflfliO~ -qce&i-o Gtwn:rno m Oe.m:i ,aW..-...,.m tmr~te ~

J&CU

rifu:ado peJla :POJ'lll">DO<ic- T=jjll<
~ imj:a -os -descontente&, :a llllf:di.a de .aoeilaÇliodo G""""""''""" krciiBali ~·

çfJCI. 'l\rOO-e ~ clte fn:<. ! ~a c.,.....,.,:am-:
9ioc""""<>qt~e~f--B
uug;l

IIi·, i

•

c~*n:taaCG:'Iie:mams:ri'tll-

ciooal """ ~da. .,.,. ....mo feri&, por·
~ R: ~e -li môdade da F'.eder.ação que
1!:0 ~ t!l.co Cead m. _pesso:a & se:a en:tão
~dar. hoje o:-Gc<~ y,.,., Ri·
lbciro~

E<pTKx> '!"" niinlm r.!a, """" hora, i!lio
! llim prcoutpa~" aYl'll ~ hann -do Sr_ T:as.m ler.dss.ú1, qoe ele. -&&berJi $e àefen_L'!.er~
:mas lima t•Ioocn;PzÇão o::mt M próprias insti~ nacionais, Sr.~ Mnit:oobó.pd<>: {Miiili> bl:o!i!)

Uqprcssiona. NUIJ:Ca -se ~ m11 ~
mrdor deiu.r :U .seD portodo :00a:1 u:m-c pn::sU'o SR. !'lmSDEm'E ~ Cumci·
,gia, """' ilonradez ., Iic .di...,..:ldc
pela .sociedade. O P.MDB !1iG <:B1li I"""""!'"· m)- ~;a .Pala\'ra :ao nObr-e Senador
do ;COm uma -aompet:it.:ão ctm1 c Sr. TltSSO Je. Nabor Jflr.lor.
mmte.,

R:isS2li mt n_._t:uro., mas pelo fi:1:0 -de :a Se. Tm:so Je:rcissa:tii -est:sr sendo .BiaC:ado inéie'dda~ talva por """"" de= p.~ tal·
wz ~ o Gal:~ d:o se & a:mta. de
qoe deve .ser dle!iailo por ""' espirito em·

O SR. N:.A"SOR JfiKiOR i_niDB AC f'ill!•ilmôa c 11Cplin1e ;!i""""""-) - Sir:.

..,.. ÇL'< fui alropclada, diB> depois, peJla edi-

j,W 00 :rii.:ni> CB1lor n, ,., d<::!erminAr .......

_pensão dos~ nos meses de

~

m" """>"· O pmro, como""~ <Stli ~
.mo -oo l!:r:m:!oo.. mm !IIlais -w- Iator l!U.av.an-:re: >Jle<ar do <><>IlJ;elamenlo ;gcrnl de ~

-lm

pr.e:ço$ :e, prinei.p:a'lmente;, .do$~ li cm"' l3a>nOmica !E'elleoll ~" ~
dos valores
dtlldJl JPO<I>rlll- ....
"""' ,.., l""'=' ~ li lMmistra da Ea>Dllllllo, F.ozenda "~ 1!ll< &:<er.minm!: mrm nmr.a BVBiia-_ção .de il:odas .:as m:iida:nJio >lienada~

des-

É u.ma -.,;;o ;profunõlllneme IIijus:t1l,

~

e ..,..,m-affit6riia,. ;pciis 2tiii:a: :&?Jbt:e os

o::oritliilalos'll "'!liilii..., 1ollos..,.&m; da atJiis..
~ allciál e da JlttaSD impre~iism na c:cmc:t"-

o::iliü%j;ão &. miidades da Asa None.·A .Jm.
;ples ~ !l10I!iimll d<>S ..alar"" jli scrla
danosa. :tentiD em Vista D a:mgebunen:t.m ge"'1; mna ,.,.,.:ru,çliQ, ""..:bor &. ~
ções <I.=Wradaa desse """""'"' ~ ii>w llSSUlDe o~ de gnase: itrl.q'ifidade!!

I'~--="""'~_..
!fie g ~'11 hi ~:s ~em J!ti"'allBS ~ br.m:i1cirai, notademente t!D1
o SI:. Ncy 'Manm'hão - Pomnle-IDe v_
&aril.i1,, o qne.fazor pl(I"11 livrar Ualão -do .J?Xll :m:El .aparte"! qü!Dcia. :a -delin.;_'Uirem tam:b.êm -e 1!. .dellnçrfi'i· am:t& -ocantmbo e Mmirisinrtb_;o & gere:nrem.'SOCia'mente .a dclinqffiremoommais ;gra- _-c;iar milhares de J.môvris r~~ rl:assi'fio SR.NABO:R.ltí:N!:OR -Onro<> "P"f·
~ -contr.a .as im.:t..-i-tuições.
ca:dOl ~ "l'frrncionn lme!Jle -dest'inpdns"tl, le fu nobr-e Sena-dor lNq MHanhãa
&a noa. :sr. :Presideirte;. pr.b'licadll m mm; -que;, am. _pol1C'Ot., foram se efaqpnàQ_ -&O S&. Ney J4Jrnm'hJil) - Nobr-e Sermtlor
imprensa. em Wds. 3. imprcns11 b_rns.;:lcir.a, :e qnelas e<J"'cl'"""""" pl<>C\pnm.
Nohor Jlinlor" v.
-~ no '!.DO _pa.o;saOO, Ex:ecut:Iro e ~
cm .ab.llKI-&: R.epfihlica. ~ 'Mil .a~ ._ae poL
de :m;:s.u:nlo illl :m:a3or lmpurtli:nc.:i:a . .& pt:!lSOder.. aia .é .somt:tn:c llli1 Jlb.ut;.G .de ltlll.!.:.:rUI.a.de, p.lativ.o_ ..etmd.6 em a»Du.tn. ~ Jl :so- -as ·qne tiventr~~ .earr:te :de .na m1cio L1eren:l a
mas .:s:e o:t.rapo'lli e próp.rio pUt'la in.!lo :mui- - mção parn i) p~ que Be ~l'.a ~ ,=-apm1amelltos.avAfiadosjli c:!li<> ili!:anÇiii·
& Lei .r ll.1!2S, de nae .abril, poste·
20 .além -.dcle para '<~ -oomeômcnia> 1!mi; lnfmriomie\nle EegJ'iameirr!lfhl p::los DocreLos XioJ!IR ~ no -que amceme :aos pagament-os ..e :às
~ IEw.!s~ daAsa~<JD
<;f= .110< ~.<o alio
~· ~ ~ Qtt.abcl.ecemD .a venda .de
""E<mdo.
tais imtSvês .aos '"eg!timns -~t.eS" ...:. pre- mo V. &" .acal:m de &nnmiiar, que :niiG ®DI
<llll,pa de o Gt>vei:= ler o:trasado ~ ~
Os ct:ima. a:aur.a 1l hc:ottl!: $BG pmridos ~- 1llllll ~- par.a jfi vendernm 111!; ~ =<l!íos <1»-.
m:-ti~ etidr-leme...-;e ~
""' ~ P=>l. Clo:=G ae _..,... 'i"" ~
Oebqgr<=> ~ li=jli hllria ooma· . ~ ue1efones rCe.I1m> :de .:gne ti:nham
~es dos-.estadossaiamde.snasiill'i·
do
divel:saf, ln1citd1'i~ li nspeho.. CI:!:IIlpii:fl
ções para .o cometimelll:: tms iuJ!üia~ -dru.
;pectiiio para ·dar= de
daqnel.. """lliif>es <le qne elas pr~ <Thi·
difama;ões, lndusiv-e das ~ Di!Gma~ ... parle "" pnx:esro
.aprol"l1liio
punham. Com essa ilecisBo da :lr.c:a ~
e Õ>lld<> a de lei .ln; inte"l?o• do F.:te·
~ :i'lJmja-<e, <:alunl!.= a= P.>Ji Jlirà,&
ca., ~ ;pessom; lião -v.ãtt lei:, ·:de ~-elr:a .al~ &te.. :e:ntretanta, até ,agora mo o:mdo poder p1\blicq, e isso t da ...:ior J;Tl!''m·
=ifi>ões d<: amqmrr""' .êos "J"!l11ldc!u o l""'="lC - ó r i o ü preronlzadQ, i1e., de illmta ~dade: Çi~ 'OS~ frur.~ frrnciméi~ porque OS preços 'Y.ãG :ser
Iimitmdo-.se a :Ó:!Jnc1uir -oper~
.algudr·ni!Jios -do :settrr fiscal :íSJ:2m !'OC:OOSOI. de
~ V~ ~~ ~ lOãa m!ão.. FHCeii n
Bml- super quadras & .A.sa Stt:l-e .&:lor.e5 ;priestarem -sendo :confllD~ e "1-la iie pf'h'fi'FI" flor posslv~ inclusive doo " moa .a;pc;o
we,&lallo.< daa qnodnrs <1o ~o.
Ol dizer: Nós somos~ ~ iamos
:a V. &8, porque en:tendcqne,quemesd FEsse
proocBBO
foi
imp1ementa~o
a1:Illv.&
IJOllCtlDlados, .D6s somos ~ nt1s
. '~!lendo .e -esUi :sendo lnjnsti-çado SãG os lll:t:l!:aq:neremos trnb2Ib..a .sem O if!;p&JG do senti· de~ ttitcfiosns Cllio JlDIIlde .!lclci:to, .tlor.c:s ile iBr:a:silia. P~ .a V~ Er'
do partidário~ sem o:se:u.ti.do-ile ~.sem
"""'Mn-lda, .,.,. "" ~ - pecnmrlda.des. 4a o::tça:mc:utc> -itoro!stico e :dir. :!'".0»o SR. NABOR..lliNIDR- ~ ~
o .!IOllido -da "l'indita, :sem -querer destn.ür ..nln·
gDém, mblillmr pela F""""""' e p~ .o da lilmilÍlir &gueles ·~ ~·. \".&"pelo .apan.e, , _ , 'Scmldnr !Ney-engtlB&ados na. cdj;-lepâs. Prova ifiE. - . El;pcroj!ll<, """"'~'dos
~ dos .:d&i1os .qne porventura
:so -está 1113 -áificu'Jdade menu. que muitos :com- inleresses ,do~ F<:dcr.al\, V. &" ii!<!.erdevam .ser :OCibrados pe!a.s. vias admJnjstr&l;.
,... e,~ se n!il:> JU=Sdas, pe· prad-or:cs j1i -enfremBm e i~lle -as lev~ não fiDljm!lO A So>.!Ministia da
Fa=}li~ lnadlm,pl~
ze:od:a .e P'larn:jm:ne:n:to e junl-o .ac Seor:e:tirio
las '"""jodicilús.
O pior <:Slã--aconlecendo 13g:oriL mm .H · -da Mminlctraç~ :S.~.l-oãc ~ iJD'!Rda-O que se !.n.ao G:ov.crnaanr T:asso.lerci:s·
~ hahitadonais da Asli: Non:e;. .que li- · >rem -uma sol.uçãn satisfatór.is. .:ao pmo'f::llerm.
sati é iDID::D ~ primciro, de :soa
cm::m:m: O"dnídas do processo -de ~o i!
rlo5 :preten:denl.e:s Ã .aquisição i1e imót•e11fi.tm~~-de .ma Mmii;istra-;iC~. que
vendll ~ na Asa Asnl - mna .demo- _don>l. JlOI1lllO " Sllll ~egitlma ~
1m11a popt~1aridadc: -alcanço:u:; !:erc:f:iro, o que
se faz ao Gr»'MJP!tmr 'T.assa .l.cr-e1s&a:!i se UI. ~ _ameaça onerar JIO~ ·os mr /, ara.i,ga.
No .ano pamidD o Con,gr.esso .a,provam.
r.., acima de tod(;, pela l:nve!:..aa das prern>· 'i1CIS .adg~ poh nt:l'i'O$ :erit&ios :e ~
t.awe. de podemo .scc .nsal!os pelo medida ~ .on .seja, IDlml p:ropo:s1a
,g:a.tivas do Estado., :que passa ;pan11. margina·
<lo pr!Sprlo l'res'iõenle F<=anllo Ccllar <le
:&1ade.. passa para a .delinqoen-cia :q-t:ta:ndo -de· G<m=o.
o pomo de pMfi& par.a """' rcfurmula.
v.eria atnar ·otê!f!melJle no tttgo::ardo da lei.
ção ~.a P.c.rtaria Jlc 40,. .de 23 -de janeiro nlfi..
no~sm:s:nn.idadeshabitacjamõs
Mellq,
oollcitando =tori2ação - · " - Mas o .que se esperar de .um Go!vano
qae não pode CCUJ:\'i:l.le:r mm-ao C-orrstj:tnlç'ão'! bJilxada pela~ de~ So:m-enie l1lill. parte dos ocupam.es.D Clllm0 qDe dti Uimlp:iOWii~O ê -ÇjUf.; O~ j,W Fe<le<a\, gne mntlnha ~ valores eopec!· :t::m'tQ. 'riu rec:'Cllhecid.p .sen dir.elto de .aqn'Uitiool. dos ~ JletlJív-e'is na A.:sa Norte,
~ :nio pode -COlltit~ :()CJll .a Constitui·
I?ID por mn p=;o r.a:ollvdl. Os 1!ll< dists.,. ;par um espki-tc. de ;r:espcmsa'b'üidade
'FI" nio \=: a ótJlljos que 1!p!JniDl a dclln·

a

EX"""'" -do""""',.,..

=

=---

""''''"!lor,

em -

Bcon""'""

1040 Quarra'feira 20

DIÃIUb Db CONGRESSO NACIONAL (Seçao II) .

não puderam comprar, agora, vão fazê-lo pa-

gando o dobro, talvez mesmo o triplo, do
que gastaram os adquírentes da primeira etapa, nos termos da criteriosa avaliação publicada pela Caixa EcOnômica Federal no ano
passado.

O Sr. Ney Maranhfto - Concordo com
ao GoverD.o ê Uiui to justo.

V. &a Esse alerta

O SR NABORJÚNIOR- Espero, pois,
que V. Exa, nobre Senador, possa contribuir
no sentido de solucionar essa pendência.
Uma das soluções_ seria atribuir-se aos imó-

veis pendentes o preço estipulado em janeirp, ~quela avaliação que a Càixa EconOmi:
c;a,Federal divulgou através do Diário OfiC;i~l,

admitindo-se, até mesmo, uma peque-

na correção de seus valores. Fazer uma nova avaliação, agora, seria duplamente condenável, por representar uma medida protelatória, que vai demandar um prazo de 60 a 90
dias, e porque vai contribuir para aumentar
consideravelmente o valor desses imóveis.
Sr. Presidente, por que um tratamento
tão maldosamo;nte difei"encíado para pesso~
as que fiZeram suas opções pessoais 1').3 mes:...
ma oportunidade? Por que, Srs. Líderes, re-,
presentantes do Ç}ovemo, _deve ser atirado_
sobre os candidatos a adquirentes da Asa
Norte um sobrepreço absurdo, como conseqüência da morosidade burocrática, pela
qual aqueles servidores não têm qualquer ti·
pode culpa?
Não pressuponho má-fé, por parte das
autoridades e das repartições envolvidas nessa portaria inaceitável, núfs, uma coisa é evidente: se houvesse intenção' de inviabilizar
a venda aos legflímos_ocupantes, se houvesse intenção de contemplar os tubarões do_
mercado imobiliário com esses in16veis, ocaminho seria justamente este: jogar os preços
dos apartamentos da Asa Norte para a estratosfera e, ao contrário-do que aconteceu nos
anteriores, tOJ;"nar ill)possívc) a _aquisição pelo; legfiimoS. ocupantes.
,
.
Nãu bastMtn as angústias já yiyidas pelos
~ido,re~ com o arrochq salaçial impiedosO _e as, pe;rmanente_s ameaça_s d_e cortes, demissões, prejuízos de todos os t1pos1
.
O que se pede é pura e si~plesmente J~
tiça, a observância de padroes de procedimento e níveis de avaliação iguais 'àqueles
já observados na venda dos imóvc;is alienados no ano passado.

Concluo, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
fazendo um veemente apelo 'à Ministra da
Economia, Fazenda e Planejamento, ao Se·
cretárlo da Administração e às demais auto~
ridades envolvidas na que;stão; no sentido
de que imprimam solução rápida e justa ao
problema, evitando danos ainda maiores àqueles que, entre sobressaltos e angústias, preparam-se para adquirir os imóveis de que são
legítimos ocupantes e não resistirão 'à mudança intempestiva e irresponsável dos critérios
e dos patamares observados até es~adata pelo Governo.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

Durante o discurso ·do Sr. Nabor
JOOior, o Sr. Díl'ceu Ca-rntiiro, 1° Secrelário, deixa a caáeira da presld!nciã. que é o cupada pelo Sr. Beni Veras,·Suplente de Secretário.
. O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin. -.-

0 SR ESPERIDIÁO AM!N (PDS SC. Pronuncia o. seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs.-Senadores, desejo aproveitaresta oportunidade para fazer alguns comentá:rios a respeito do chamado Projetão intitula·
do documento que o Presidente da Rep11blica, Fernando Collor de Mello, tomou püblico no dia 14 de março passado. Preliminarmente, registro que esse documento e a intenção revelada na sua divulgação pelo Presidente representam um inegável avanço em
relação às práticas muitas vezes criticadas
nesta Casa, em particular, e no Congresso,
que denunciavam e denunciam o usó de medidas provisórias .e a apresentação de fatOs
consumados· 'à sociedade brasileira e ao Con·gresso Nacional.· Destá feita, o máximo que
se pode lançar contrà a in1ci&tiva do Presim
dente é que seja uma carta de intenções volu·
mosa, ampla, abrangendo um rol completo
de questões e coisas que tais.
Em nome da coerência em relação ao
meu primeiro pronunciamento, quando tive
a oportunidade de transmitir aos meus pares
a esperança de que, C~IJlO parlamentares desta LegislatUra,- haveríamos de nos esforçar
para dar cabo da nossa grande missão, a missão de habilitar O Parlamento brasileiro para o seu papel de decidir, em nome dessa co~
erência, pai-tanto, desejo formular um apelo
a tOdos os parlamentares, independente de
partido polftico, para que demos a esse docum~to, ao seu enunciado, ao seu conteúdo,
a·atenção indispensável que a ciise brasileira determina.
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P~ e de o~tros ó:I"gão~ col~giados, convênios,

et_c._
. . . . .
_. . Por isso, em nome da. gravidade do moIDento que vivemos, entendo que é do nosso dever formular um apelo para que todos
os talentos desta-Casa possam ajudar-nos a
selecionar prioridades sobre as quais se possa tomar o conjunto de decisões que 2: gravidade do momento nacional exige, impõe e
requer.
c_on~rato~

Portanto, o primeiro aspecto que gostaria
de enfatizar à sociedade, enfatizar exaustivamente, neste momento, é a necessidade de
que, toma-ndo-se esse documento como referência ou outro que alguém queira apresentar, se selecionem as prioridades, para que
não incorramos no equívoco de perdera noção dos prazos que a ~rise impõe e exige de
todos nós.
E é exatamente a questão da tempesiidade, o segUndo ponto que quero deixar aqui
anotado c regi~trado. A dimens:iu do problema· que o Brasil vive- bastando, para exemplificar, referir que temos assistido a manifes1ações de pares, de colegas desta Casa, CO·
mentando, por exemplo, o desempenho da
economia nacional expresso pela evolução
do Produto Interno Bruto no ano de 1990.
A dimensão da crise brasileira precisa ser
apreciada, especialmente sob. o ângulo qualitativo, que vem a ser· deinonstradO peía- sua
peiVersidade ao alcançar uma Nação pobre
e em processo de empobrecimento.
São, portanto, dois os aspectos desta minha: .r:nanifeStação, a_ primeira que pretendo
fazer a respeito do debate da situação nacional 'à vista dessa iniciativa do Presidente da
República. Entendo que esta Casa, em nome do respeito ao povo brasileiro, deve encarar tal iniCiativa como séria, conseqüente,
para ser cobrada de nós e para ser cobrada
põr· n6s reJativameme ao Executivo, ou seja,
ao Presidente, aos Ministros e aos seus colaboradOres.
Para que o Congresso brasileiro possa
; Então que_ esse .documento enriquece a
pportunidade do fórum, uma das decisões habilitar-se ao cumprimento das suas relevantes missões, nesta quadra da vida brasileira
cf~c.x-,rrentes da aprovação das Medidas Provi!'lórias. nos 294 e 295, em fevereiro passado. é preciso· tenhamos em mente - repito, ~
com isto concluo- primeiro, que há prioriEntendo que esse documento amplo, repito,
diversificado, complexo, exige de todos nós dades no complexo da situação económica,
a _eleição de prioridades, para que ~sta opor- da situação social que o Brasil vive, que têm
tunidade, que é do tamanho da crise ,brasilei- que ser abordadas independentemente do
ra, seja por nós enfrentada adequadamente. nível do procedimento legislativo que é etigiQuero ainda Salientar, ao longo destas do, seja emenda constitucional, seja projeto
de lei complementar, seja projeto de lei ordipalavras, dois aspectos.
O primeiro, a propósito da complexida- nária ou outro instrumento.
de. Da leitura do documento e do seu aneE o segundo ponto dramático para uma
xo pude extrair que o Projeto de Reconstru- Casa como é o Congresso, não habituada
ção Nacional implica a deliberação, pelo Con- aos procedimentos de gestão e administração
gresso, de matéria que se pode desdobrar que, parlamentaristas ou não, defendemos,
da.seguime forma: sete emendas constitucio- é que temos que, nesta hora da vida brasileinais; duas leis complementares à Constitui- ra, ter Uma noção muito clara do tempo, do
çã,o; projetes de lei em número de, no míni- prazo.
Jll9,_ quarenta e cinco; um sem-niÍmero de
. Relembro qUe se o tamanho da l:rise é o
decretos; quatro portariãs que instituem-gru- tamanho da oportunit3ade, tenhamos em menpos de trabalho para estudar tópícos aqui te que o New Dea~ instrumento com o qual
a~entados; diversas resoluções, destacando:a nação norte-americana enfrentou um de
se resoluções do Senado, do Conselho Mone~ seus moment_os mais difíceis. foi aprovado
tário Nacional, do Conama, do Conin, do lN- em poucos minutos pelo Congresso america-
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no, com emendas feitas a grafite, porque tal
era o tamanho da crise. Nós não podeoiOs

imaginar que a nossa seja menor do que aquela, sob pena de estarmos vivendo fora da re·
alidade que aflige a Nação brasileira.

·.o Sr. PivaldQ Suruagy- Permite V. &a
um aparte?

O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Com grande prazer, nobre Senador Divaldo Suruagy.

OSr. Divaldo. Suruagy- V. Exn que merecidamente conquistou notoriedade nacional çomo um o:celente e;x:ecutívq; v_. :e.;a que,
sem favor nenhum, foi um dos melhores prefeitos que Florianpólis já teve, um excelente governador de estado; V. Exn aborda nesse instante a necessidade da adoção de critérios de prioridade para os diversos temas
que .0. Presidente I_ançou ao debate naciona~
através desta Casa. V. Exa, ao anunciar a conclusão do seu pronunciamento, traz o cr:emplo filo New Deal com que o governo americano- e porque não dizer a socied'ªde dos
Estados Unidos na sua globalidade..! enfrentou a crise provocada pelo déblcle da bolsa de New York em 1929~ É uma experiência
altamente válida, porque vitoriosa. Tirou a
economia dos EStados Unidos, a mais poderosa do mundo, de uma estagnação, e transformou' o estado da Califórnia - que até então
não tinha nenhum peso econOmico. dentro·
do país norte-americano.- no es.tad.o mais rico dos Estados Unidos e _com u.m orçamentO igual ao da França, que é a quarta potência econOmica do mundo. S6 que o New Deai apresentava não apenas temas para debate, m:as acenava com uma esperança, com a
conquista de uma região, atraindo milhões
de americanos que saíram.dp Leste e de outras regiões dos Estados Unidos, para povoar- e desenvolver aquela região do semi-á.rido norte-americano. Lamentavelm~nte, .o plano apresentado pelo Presidente da Repúbli.ca não traz a abertm::a. ~e. nova& fronteiras,
não ~a novas esperanças, não cria novas
expectativas, apenas sugere Qeterminados temas importantes ,... ninguém pode deixar de
reconhecer- ao debate. Mas é: o Executivo,
- e estou buscando a experiência vitoriosa
de V. & 11, no Estado de Santa Catarina; V.
J3x8 sabe, melhor do que todos nós- que gera o fato, que cria o fato; é o gerador do rato político, do fato administrativo, e do fato
econOmico. O Executivo é que preCisa acenar com expectativa de melhores dias para
o País, a fim de que o povo dê a sua participação, confiante de que aquele esforço, aquele sacrifício momentâneo se transformará
em melhores dias no amanhã. Pela leitura
apressada que fiz do plano, através dos jornais- vou lê-lo detidameJite na noite de hoje,
pois estou chegando hoje de Alagoas - mas,
pelo que li através da imprensa, não consegui encontrar nada que ofereça uma expectativa de esperança de melhores dias para o
povo. E V. Exa acenou com o exemplo de
uma região, cuja povoação foi estimulada e
que er.a até então considerada problema nos

Est_ados Unidos; hoje essa região é. um verdadeiro eldorado. Congratulo-me com V. &a
por ser·;_ imagino eu - o primeiro Senador
a trazer ao debate mais profurido desta Casa, as medidas anunciadas pela Chefia do
Executivo. E, V. Ex11, naturalmente, com a
autoridade administritiva e com a autoridade política que possui, dará uma grande con~
tribuição para aperfeiçoar este plano.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Nobre
Senador Divaldo Suruagy, em primeiro lugar,
quero agradecer a rica contribuição de V.
&.8 ao meu modesto pronunciamento- repito que é apenas a minha primeira abordagem
sobre esta questão. Tive oportunidade de ler
e examinar alguns aspectos dela.
Vou.-me permitir dizer a V. Ex8 de minha
admiração Senador Divaldo Suruagy, mais
do que uma vez Governador de Alagoas .:..
admiração essa que s.erviu até para ouvir atentamente, não apenas o seu aparte, mas também outras palavras. qu.e V. Ex11 tem proferido .ao longo da sua vida p~Qlica. Inclusive,
quando eu .era pref.tito. de Flo$nópolis, na
primeira gestão, V. &a, com o mesmo vigor
e talento, defendia a manutenção do nome
da nossa capital. Seu ilustre conterrâneo,
controvertida figura da vida nacional, riias
marcante, Floriano Peixoto, é o patrono da
çidade onde nasci e dirigi duas vezes como
prefeito.
Quanto ao aparte de V. E'x 11, gostaria de
fazer um comentário, sem ferir a elegância
com que pretendo, merecidamente, distingui-
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ral do nosso País - inclusfve assegurando
que não apenas novos aSsentamentos se pos·
sam fazer, necessidade da política agrária
do Brasi~ mas também para que se possam
preservar modelos de ocupação do. solo da
área rural que em: Santa Catarina ainda resis·te; e em Alagoas, por exemplo, ou Sergipe
já houve um excelente Índice de Gini há pau·
co tempo atrás, e vem sucumbindo.
Tenho observações corl.crétas-a fazer sobre a questão da habitação popular.
Esse é: o contexto .das fronteiras que 9
Brasil possui. Na área urbana, não podemos
fugir do inveStiniento mais elementar que
pode gerar cidadania. Como podemos exigir
que alguém seja patriota se ele nãp tem o
seu pedaço de terra para nele morar, oU' O
pedaço de terra para nele ser enterrado?
Sem querer esgotar o assunto, ·gostaria
de dizer que o Congresso Nacíonal não pode perder essa oportunidade que, repito, é:
do tamanho da crise brasileira, de tomar de-cisões. Nós reabilitaremos o Parlamento brasileiro se tivei-mos· capacidáde de decidir.
Olhem. companheiros. que a siniples decisã·o
do Congress9 Nacional em torno das Medidas Provisórias n°S 294 e "295, ·sem Uma maiOr
análise da sua_ qualidade, já deu um alento
em termos de opinião pública, em termos
de concepção, de visão do povo brasileiro,
principalmente da nossa gente mais simples,
e por isso, àqueles a quem devemos mais satifaçã.o, já mudou um pouco a visão que têm
desta Casa e .dos ·seüS: integrarites.

O Sr. Garibaldi Alves Filho - PermiteEsse documento abre algumas fronteiras me V. Exa um aparte, nobre Senador?
para nós. Abre a fronteira política - e queO SR. ESPERIDIÃO AMIN- Se, a >es,
ro dizer que não sou porta-voz do Governo. peito desse assunto, tivermos a capacidade
para fazer essa observação, porque tenho de, além daquélas fronteiras que o Governo
críticas e sugestões a apresenta.r. E vou apre- anotou, arrolar outras e formular propostas
sentá-las.
concretas, nós nos habilitaremos. E digo
A primeira fronteira é. a política. Esse mais: em dois meses, a concepçãO do Congiesnão é um prato feito. Ele pode passar ao lar- so brasileiro mudará no seio da nossa sociego se não tivermos 11apetite11, usando a lingua- dade e justificadamente.
gem figurada, ou seja, se não tivermos a dis~
Ouço· o· nobre Sê® dor Q3ii"!Jaldi Alves
posição de colo.cá·lo na cozinha onde tem Filho, que, entre outras, tem à virtude de
que ser processado - em linguagem figura- honrar um riome.mUiio caro pa·râ Sa_n.tâ Cátá· ·
da- esse drama nacional que estamos vivendo. rina.
Sim, a primeira fronteira ê a política. O
O
Sr.
Garlbald.i
Alves
Filho
- Senador
Congresso pode, neste momento -valendose desse documento também, mas do forum Esperidião A.àlin, participo da preocupação
de que decorreu, do processo de deliberação · de V. Exn de que agora o Congresso Nacioem torno das Medidas Provisórias n°s 294 e nal dará uma contribuição nesse diálogo, nes295 ..,., o Congresso pode, repito, valer-se des- se entendimento, em tomo do chamado "Prose documento para pinçar prioridade. Não jetão" do governo. Afinal de contas, nós da
as quero antecipar aqui, mas vou-me referir Oposição, no meu c.aso e no da Bancada, do
a duas, fruto da minha experiência adminis- PMDB, cobramos.exaustivamente que o Governo enviasse propostas concretas ao Contrativa.
A situação da agricultura brasileira, na gresso Nacional. Sem querer demorar-me
abordagem dos pontos c-haves do projeto de nesse aparte com que V. Ex a me honra, lem~
reconstrução do Brasil, como ê assim chama- braria a V. Exa que aqui fiz um discurso em
do, tem que ser analisada criticamente. Te- torno do chamado entendimento, em que se
nho sugestões muito objetivas a respeito des- cobravam propostas concretas do Governo.
se assunto com base na experiência que ad- Agora, ele envia o "Projetãon. Suponha-se
quirimos erii Santa Catarina, e que já tive a que essas prop·a·sras não sejam tão concretas.
oportunidade de vislumbrar em outras regiões A critica que se faz ao d,ocumento ê a de
do Brasil, baseada no que se chama "equiva- que ele é vazio, genérico. Com relação à queslência" e nós chamamos "troca-troca" para tão regional, comungo das inquietações de
financiar o pequeno e o médio produtor ru- que o documento passa à margem das preo-

lo.

D!Ãruq DO CONGRESSO NACIONAL t'Se1;fto 11)
~. pr .otempl~ ~ :tc1:not !1!.1! i'q'ii~
mm:k:stiim. c
go nm~ V~ FzS' .ll ~ de
que temos qüe ~ esg"i1ni;r :.&. discnssfr"'
C3i!l lat!'.lo ~ nhaynarlp ' 1 ~ 1 ~ TCIDCI
que =mür homem; pfil>liros da ~

de V~

_&11

para ofen:cemtos li smssa ~

~ Dai pDi' gue eGiml soEilfrlc\:cm 'C:S·
:53 pi
jlfo~Q &:: '\"R Ex'*

O SR. ESPBmDl.ÂO .AloUN-' ~93 a V~ Ex~ .a !mm'ifes'ta:Çlir' -de apr~ ·mm.
.a:>miicção ile ;p>e ltnereci!h u. HIÍ>lllll

Ollli.ES!'ERIDIÃO AMIN- ~,.
soa v_ Er'- o ap:ne qoe vem~ o
"""" <dl!icnrBa. A,gradcço panlcnlsrm= •
Je lf B"Sõ' do »cu ~ pn::u:mnci;menn.

pmle.~A~l]Dno'htlo<l<)-

lq;a.

. .
.
•
que no:; J.Afiêmos nu.; !lU\ pll-'
·r.aampirlxso-gne considero prioridade. 1m~ de "DDS emiquecer ·ce emiguecec ·,o
Btmii1 OJm -uma de:cisio a respeito -dessf; 1m~

= """"

- ~da.&:
kli poo<:C$&- .me
. mm11festwr
de'Sem
""""'-Q:lle!~
.a
- . , . ;prol=- ~ .&=ri>
o!le<Jize< .. v.&·"'~~), qneslio~-3~1lem!J.lre2:a,.....,.
ao õocnmertn,. se q:W!lli: ~ pii~
<lcos<.-=: ícl<a,loria 'l'Ue ser !ioita :por Ji'l~
à> :s.ól; " .eu nlh> faço ,... -~ o é:l=:tc :fia ~ .. ""'""'""'
d& qnestãG repvn~ tefod:ntio-«- ~m :ro
Ni:rlee;m Nor~ E~c:GDC~
lclro 'l'Ue !isso(: de\'ido, ~.mo!"""·=
-"""' 'isso hqjc -:não po;l= ~,

$lllJlO.

iam,pos ~ -ti'OJ]:');pjm ~
.que: ·es,peci;,me•j!e L! afe.
...... rq;i5es Norte " i!iloril<:<te, Jlllc qn<
DO$

de~

TeJl'bpmng 00 'Q"t:le ~ mm. :seóa
faha de .cspfrlto de Dllcii::il:>t!ldade.._ :se -ea Bàc

ii!dío

j i ••wl ecesse ;que C!I:Sã ~ i:sti arta.
-<illa~am!-~ -~ ~
Em:lãQ. J!.t!' IDBsQ. .»e :IDgmrt.a cdtic.& nmif. veeL
-.:te ~ odr'ia de ,.]gllêm dó Sol; ~ mlio
;a fçl, pmque ,a1! -essa .ãjsajmjn'PÇI:ao ~ de
prn:!D de vlS:a iJA -naciornro~ .t:oi:r.d".a..

o

SI:. ::loozpl:.El Mai:m!m

"lo: E<""'"lipm1e?

-l'.:anlt<-,..

O SR. ESPERIDlÃO AM1N- 0....,"

~ do<i®reSenador ~ Mmabu

p.$J:,bs_;pbFt'Mafinlm SeudorEqreD<Iijio ~ ~-" ...... àl&:lt)as ~·de ...._EX' pEDI....:;.
~ ~ ~ ;momento n=a'tErcle!rtr: mJ:::C
~ msiJlt-1rndo,_ ·t O 3'11
1 !.• pzn O C:m:·
.....,.,., ~ participor <lo .grande de'b>tIC. Se :são .lmt!m nm ttOC!t!Dcmo do ·Gma-""' de oriter l!'bl:angcme ·do <lOllj1m:!o -

proltll<:mao IffiCÍOtxail;, 1IJlCI2 ai"""= n l'.cqe.
"' êe R=m!trnçlio l'OOc<lC ,;,
~-lo no .scn m:zyunto Cltl -em al;glliil8S «
""Pccil'ica;tia;; ;pode dizer""" qne
~ I! D!Jjetivo, mBS o prq'ji:tG vale

=

=
=

- a:mJtm'tc de diretrlzes: :00 c:a:rra: da!
'I""Í"" Gmgressu
<Xllllri~para delinlr prknidad.o. !lloor=
.m:J.DE.is e p'luriant1E.~ dando .oporttulida:d~ :.t
'l"< ~ - . do Got>cmo 'I'= :trnnsl'Orlii1!r-

pode-,._..,.

.., ~mpllmoileGowernodaro
, _ - """' " ~ do !'OOcr iExea!tíiiCC: .a ca:ttdbuiçlo do Pode:r ~ P.aFCCC ~ ·essa ~ é l1Iml. .oport.:ul!ldade n=cepcirmal o:ttnl) mtSim.!'!aito DO BeU
di=.
O SR. ESPERIDIÁO .uilN- ..-.,grade~_. V. Ex" o oparie, ~ ile ~

·

•

Em " 'ii= fii>ha. ~ djzer. Sr: p~ .
.

~:t:>=i!}

&:ili.Pá·,cmpm;mmz~fld~ ~

pdmcnte

.

~o

O .'&r. C&:c- .D'i:&f- ~e-me rim npm--

~!DO"llre~f

O SR ES!'ERIDlMl .A:Iornl: - Cloi=00 a ÇBrte .li Y~ &-,;
O k 06atr :Dtim - úci:Eí a '· ~ sa ve~
de V. &•, ~ <le ~ pti....mm,en;.. O~~ Td.'iri;mJí,.$1Ui

a

= .,

;poo:mn
<:Or.I!S ...,.
~
..so ~por !iBiml postc:r.a m:a:Í&> ~

me;.,.

e

lica' am. 511Ú'"'"" .mrt1:!:rl-dade BD tz:arer .PBn
a;te cenãct:lo ~ .:as ~ decisões ea :arlmi..-n.. . ~v -e m .&no Diret:ar
do -

de-

l'cnso '~""

-v.&·. ê

=

docml:itt.,
""""'
~.ilídade.

de>=..,.,. ...... "

Os~
!"""'
&lesse
é ãa~'i:i ·'i"" sair m. ita!zes e e 1!atmn t1iJ'ecirm-amento da

doccm""""' -

~ .admjnjstra;ft-'"\ .se n~o .aa.t.sraxn
~ab!-r;'dade .e m
demat:radia "C!lSe 00..
cmnento qnei ~
~
aqni no

~ ~ Scn:jpre 'l"< =i<'

v.

Março de 1991

DIÁRIO DO CONOR.ESSO NACIONAL (Seçao II)

dos e mais danOs_os. Não é: só no custo das Haddock Lobo, do Instituto dos Advogados
empresas que os juros altos produz.em gra- Brasileiros IAB, também com sede no nosves distorções, pois a distorção também está so Estado, transcrevendo o parecer adotado
na ótica de muitos empresários que destinam na Indicação n° 2, de 1991, de autoria da
seus ressentimentos contra o sindicato, a Dr' Leila Maria Bittencourt da Silva, ferirlCUT, os trabalhadores, até: mesmo contra do o mesmo tema.
os partidos populares e de esquerda, a tal
Em ambos os casos, defendem os advogaponto que não conseguem ver o inimigo que dos a prevalência das disposições legais há
lhes causa maior dano e prejuízo, os bancos. pouco citadas, tal como inscritas peld legislaA distorção se acentua ainda mais quan- dor constituinte na Carta de 1988, e condedo se sabe que os juros servem para a engor- nando, por contrárias ao interesse nacional,
da dos lucros de uns poucos bancos e de uns as gestões que se processam no sentido de
poucos .banqueiros, e que os salários mal ser- serem antecipadas as datas originalmente
vem para a sobrevivência de centenas, milha- previstas.
Como se sabe, a Constituição fixa para
res de famflias de brasileiro. Ou seja, no processo dramático da concentração de renda o dia 7 de setembro de 1993 a realização do
em nosso País, os juros altos cumprem papel plebiscito sobre a forma e o sistema de godecisivo e central.
vemo a vigorar no Pafs, e o prazo de 5 anos,
Não há caminho, Sr. Presidente, S~ e~- acontardapromulgaçãodotextoconstitucioSrs. Senadores, não há solução para este Pa- nal em vigor, para a sua revisão, ou seja,
fs sem uma inversão radical dessa equação.
após 5 de outubro de 1993.
Os juros têm que baixar e os salários têm _ Inconformados com essas prescrições, aique aumentar.
guns setores da opinião p6blica e da polftiNão vejo, entretanto, no horizonte pró:<i- ca vêm consignando a necessidade_ de antecimo, nas medidas governamentais, nos inter- pação tanto do plebiscito como da revisão,
mináveis planos, e mesmo no recentemente amparados nos mais diversos argumentos.
E justamente posicionando-se con_tra esanunciado Projetão nenhum sinal nossa direção. Ao contrário, a política econômia conti- sa argumentação que a ACAT_e_o l_AB alinua sendo basicamente de juros..altos, de ar- nham uma série de razões, que passamos a
rocha salarial e de confisco dos salários dos comentar, na expectativa de que Sirvam patrabalhadores, ou seja, as políticas do Gover- ra a análise e reflexão dos Srs. Parlamentano confirmam o modelo concentrador da ren- I'eSt favorecendo a cada um firmar a própria
da e da ·riqueza, cujos indicadores estão no convicção sobre o momentoso assunto.
Brasil entre os mais desequilibrados e injusPara o Conselho DeliberatiVo da Associa-·
tos de todo o P:laneta.
ção dos ~dvogados Trabalhistas, a tese da
A concentração de renda é' o principal antecipação da revisão constitucional é inproblema deste País. SenSO f0i'ãt8Cado, se- compatfvel com o juramento do Presidente·
não constar das preocupações e dos planos
da República de "manter, defender e cumde Governo, tudo o mais é secundário e periprir" o texto da Constituição atu.al. É inacefférico.
tável, portanto, que Sua Excelência estela,
A modernidade para nós do PDT, Sr. Pre- como noticiam os jornais, patrocinando o
sldente, Sr" e Srs. Senadores, significa distri- movimento que visa a antecipar a reforma."
buir a renda, elevar os salários, criar um amA campanha pela antecipação da reVisão
pio mercado interno, melhorar as condições constitucional deve ser condenada pelo Conde vida do nos:;o povo.
_
gresso, do qual continua a depender a regulaEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
mentação de muitas de suas importantes disposições, como ''as concernentes ~ reforma
(Muito beml Palmas.)
agrári3, ~ garantia do emprego e à participaO SR. :'RESIDENTE (Beni Veras) ção dos trabalhadores nos lucros das empreCom a palavra o Senador Ronaldo Aragão.
sas11.
(Pausa)
Enfatiza a ACAT, assim, a desnecessida4
S. Ex não está presente.
11
d~ da reforma global de um Estatuto que
Com a palavra o Senador Aureo MeDo.
amda
~o
logrou vigorar plenamente". Além
(Pausa.)
disso, a revisão constituiria "um desrespeito
S. Ex:• não está presente.
11
Concedo a palavra ao nobre Senador ao nosso ordenamento básico anulando as
~~pectivas de implementa~ de preceitos
Nelson Carneiro.
amda dependentes de regulamento e abrin_do
.a P~?ilidade de "um retrocesso potftiO SR. NELSON CARNEIRO (PMDB. co-mstitucronal".
- R.l~ Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Registra, por fim, o justo receio de que,
Presidente, Srs. Senadores, recebemos oficio
por trás do movimento revisionista, se abridp Presidente Benedito Calheiros Bonfi~
da .Associação Can'oca dos Advogados 'Ii"a- gue a intenção de revogar as conquistas capibalçhistas - ACAT, transmitindo pronuncia- tuladas na Constituição de 1988, particularmentos daquela entidade .a propósito da re- mente no tocante aos campos social e econOvisão a que se referem os artigos 2° e 3° do . mico, ao monopólio do petróleo e ao direiAto das Disposições Constitu_cionais Transi- to ·de greve.
Na mesma linha de pensamento,o Institutórias, da Constituiç.§.o vigente.
Por igual, acolhemos correspondência to dos Advogados Brasileiros verbera a açio
subscrita pelo Presidente Eugênio Roberto , dos "partidários do revisionismo" de um tex-
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to constitucional que ainda exige executoriedade. A antecipação da reforma, além de inoportuna, seria inconstitucional, porquanto
desconheceria a vontade do povo "emanada
após lento processo de decantação e [JXação
de regras através de seus legítimos representantes".
Seria imposição de forças politicas evenwalmente dominantes, por sobre a livre manifestação dos concidadãos, como "túnica subR
jogando, em determinado momento, a nacio~
nalidade a qual ê impingida, sempre representando a negação da democracia".
Isso porque os Constituintes. de 1988, escolhidos por voto universa~ direto es secreto
da população, estabeleceram prazo certo para a revisão, ·no cxercfcio pleno da delegação
popular. Essa competência, originária, só révestirá os atuais congressistas a partir de 5
de outubro de 1993, de acordo com as_ citadas disposições transitórias.
O Estado, prossegue o documento, não
deve possuir um estatuto que traduza a vontade de uma só pessoa, ·de.um grupo, partido, classe ou qualquer outra fraÇão- da sociedade. A Crins_tftuição d_e 1988,_ como resultado da vontade da eSmagadora maioria da população, não pode ter modificado o princípio
da revisãO que claramertte-estab:elece.
Fmalmente, advertindo para o erro de
se confundir a vontade do chefe do Poder
Executivo como interesse da Nação, o IAB
julga que não_há_como o Presidente pretender a antecipação dà revisão constitucional,
não só p·or faltar a Sua Excelência o devido
amparo lega~ mas também porque a sociedade não se de_ix:ará_ ~u.bjugar pelos seus projetas pessoais, políticos ou econô_micos. Essas opiniões conflitam com outras, igualmente prestigiosas, que sustentam a necessidade ou a conveniência de se antecipar o plebiscito marcado para 1993, inclusive para evitar que venha a tumultuar as eleições presidenciais, que se devem ferir em 1994. O debate deve ser o mais amplo possfvel<t acredito de meu dever trazer ao conhecimento dos
Srs. Senadores o pensamento de prestigiosas
instituições,ainda quando eventualmente com
elas não concorde, no todo ou em parte. A
divergência é uma característica das -institUições polfticas, e a esse objetivo serve- esta
breve oração.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (aéni Veras) Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos
De'Carli.
O SR. CARLOS DE'CARLI (PMDB
- .AM:. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr.
Presidente, Srs. Senadores:
A Lei n° 3.173, de 6 de junho de 1957,
criou a Zona FranCa de Manaus, possibilitando a inplantação de um moderno parque industrial, com mais de 700 empresas, responsável pela geração de aproximadamente 80.000
empregos d.iretos.
A sedimentação desse parque industrial
promoveu significativa dinamização do setor
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terciário, fortalecendo a atividade urbana
na capital que, atualmente, gera majs de 90_%
da renda estadual e 98.5% do ICMS arreca-

naus para a região amazónica e que não se
recusará a redimensioná-la, evitando, assim,
o agravamento dos_ problemas sociais da região, que desafiam os seus governantes e que
não podem ser relegados a segundo plano.
A Zona Franca de Manaus não pode ficar à margem do_ processo de modemízação
da economia brasileira, pois dela dependem
milhares de_ fa_milias, e é elarque oxigena a
região amazónica e garante o nosso desenvolvimento econômico.
1
Faço um apelo ao Presidente Fernando
Collo( e à Ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello, no sentido de r:_eavaliar a Zonã Franca
M3naus e apOiar o Governador do Estado, Gilberto Mestrinho, em suas
propostas alternativas para tirá-la da crise,
como çonsolidar o Pólo de Informática no
Distrito Industrial de Manaus, atrair uma
montadora de veículos voltada para o mercado externo e ampliar a produção agrlcol~
com um projeto" que· permita a fiXação do
homem no interior, reduzindo o impacto da
grande migração experimenrada pela Zona
Franca de Manaus nos tiltimos anos.
Era o_ que tiltha a dizer, Sr. Presidente.
(Mui~o bem!)
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eda desmoralizara-se a tal ponto que se perdera a noção do valor das coisas. Se não tínhamos o .caos social- a convulsão propriadado. A nova realidade econOmica do Pafs
mente dita -, isso se devia tão-somente à exameaça aeàbar com a Zona Franca de Ma·
pectativa geral de que, com o novo Presidente, eleito pelo voto direto, as coisas poderiam.
naus, caso nãb haja uma mudança da política industrial para a nossa região.
enfim, mudar.
Ao contrário do resto do Pafs, a liberaEssa a expectativa que cercou_a eleição
ção das importações não chegou lá. Com coe posse do Presidente Collor -a de que sefas incipientes para importar insumos sofistiria o salvador da Pátria. Uma perigosa expeccados e mais baratos, as nossas indtístrias
lativa- pois sabe-se que, por mais competênperderam toda a competitividade e muitas
cia tenha um governante, é impossível produzir milagres. E a crise brasileira - cujas oridelas estão pensando seriamente em fechar
gens perdem--se nO tempo - não ~ tarefa pasuas portas e já começa a desativar linhas
ra milagreiras. Não há, definitivamente, cu~
de produção.
' Tendo como pressuposto básico de sua
randeirismo em política.
criação a dimensão e a potencialidade do
Pois bem: em meio a tal conjuntura- complexa e delicada conjuntura -,-o Presidente
mercado consumidor nacional, no âmbito
Collor assume o poder. E, já rio dia seguinda visão clássiêa de substituição de importate ao da posse, anuncia o seu plano de estação vigentes no Pafs há meio século, teve
biiízaçãq .-: ba.t~ad_o 4e Plano Brasil Novo.
suas vantagens reduzidas a partir da nova
Um plano duro, corajo~o e consistente:. Dupolítica industrial e de comércio exterior que
ro pOrque não transigia na dose; corâj_oso,
reduziu al_íqu~tas de importação e demais
porque não receava a reação dos poderosos
barreiras alfandegárias existentes.
Entendo ser esse processo de desenvolviinteresses atingidos; e consistente. porque
mento industrial necessário e irreversfve~
em sintonia com o discurso de campanha e
mas deve ser implementado sem que sejam
com a doutrina do livre mercado. L _
agravadas as desigualdades regionais, com o
O Presidente, na ocasião, para justificar
O SR PRESIDENTE (Beni Veras) conseqüente aumento da concentração das
a dureza do plano de estabilização, valeu-se
atividades econ0mic3s nas regiões mais desen- Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir de uma met~fora: a d.~ b.ala J1nica disparada
Soares.
volvidas do Pafs. ,
Contra o tigre da inflação. Já se fiZeram, de
A polftica industrial deve ser social e relá para cá, numerosas pHbérlas acerca ila bagionalmente mais justa, não- podelldO despreO SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. 1a e do tigre - a bala teria safdo pe4i culatra,
zar a questão do de:senvolvimento regi~na~
Pronuncia o seguinie discurso.) -Sr. Presi- ou teria acertado outro alvo ou seria de fesem cujo contexto está inserida 3 Zona Frandente, Srs. Senadores, o registro de datas tim Houve mesmo quem sugerisse que o preca.-de Manaus.
aniversárias, comO niétcido de aferir o desem- sidente a usasse contra os economistas, de
penho dos governos; remonta as nosfas mais um modo geral, e sua equipe económica,
A incerteza tomou conta das empresas
antigas tradições - embora, concretamente, em particular.
da região e o desemprego_ ameaÇã a nossa
O certo é que, pilhérias à parte, saímos
estabilidade social, com o estrangulamento tenha significância questionável. Afina~ não
do quadro hiperiÍlflacionário. A taxa de inflade um importante foco de d-eSenvolvimento se afere competência em virtude do calendáção, todos se recordam, estava próxima dos
da região amazOnica. _
. rio. Apesar dessa ressalva, disponho-me, desSó conseguiremos preservar a Zona Fran- ta tribuna, a servir-me desse duvidoso crité- astronómicos 100% ao mês. No pior pique
ca de Manaus se eliminarmos a exigência rio analítico para avaliar o primeiro aniversá- do Governo Cõllõr; ã Infl-aÇão ficou em torde índices de nacionalização para a indastria riÇ> do Governo Collor, recém-comemorado. no de 20%. As projeções, passado o mês de
O que aqui proponho é- um pequeno exer- março- -onàe si fazem sentir ainda refi ecos
de componentes ali instalada, mantendo, asdo tarifaço -, são de que já no pr6ximo mê~
sim, os treze mil empregos diretos garanti- cício de memória --:-- um balanço isento deste
a inflação fique em apenas um dfgito. São
dos por essa indl1stria e perinitiriOO o aumen- um ano de_ Governo. E, para iniciá-lo, recuo
to da capacidade competitiva dos produtos ao final do Governo passado. Em que pesem projeções independentes, feitas por especialistas de fora do Governo e publicadas na imda Zona Franca, em relação aos similares im- os esforços do ex-Presidente Sarney, hoje
nosso Q_Oiega nesta Casa, o Pafs que legou a
prensa.
portados.
Convenhamos, Sr. Presidente, Srs. SenadoImpõe-se também a eliminação dç contin- seu sucessor apresentava dificuldades monumentais:
hiperinflação,
recessão,
grevismo,
res: embora ainda se trate de uni índice algenciamento de importação de bens de capidesobediêncfa
civil
e
o
que
é
pior
absoluto, é algo_ substancialmente do ql,ladro herdatal e de produtos, com alfquota zero, -objetido há um anO.
. .
vando promover rápida modernização do ta descrença da população na recuperação
E aí che&9 aos dias de hoje. Superada a
nosso parque industrial, bem como a imple- do Pafs. Numa palavra, ingovernabilidade.
Não cometo a injustiça de r~ponsabilizar a
fase emergencial- em que a economia estamentação de novos empreendimentos.
va literalmente na UTI -, o presidente ColReivindicam ainda os segmentos, direta- pessoa do ex-Presidente Sarney. por aquela
lor ~entiu--se em condições de deflagrar a semente envolvidos no problema a revisão da conjuntura. Ele, por sua vez, recebeu o P~
gunda etapa de seu Governo. E ela coincidiu
fórmula de cálculo da redução do Imposto em condições especialmente delicadas e tecom a data aniversária de sua posse. Sempre
de Importação, considerando a totalidade ve a missão de conduzi-lo em momento de
dos custos de fabricação, a fim de estimular grandes traDBformações internacionais, on- em consonância com b discurso da campanha eleitoral, ele anunciou à Nação o Projea incorporação de novas tecnologias de pro- de a instabilídade era a palavra-chave para
cesso e de produto e o aumento do valor a compreensão do processo - e o desafio to de Reconstrução Nacional - apelidado
da
govemabilidade
não
se
apresentou
apede Projetão.
da quota da Zona Franca, em- moili:ante que
-E o que vem a ser o Projetão? Siinples:permita a plena ocupação da capacidade pro- nas ao BrasiL
Mas
voltemos
ao
Governo
Collor,
pois
a
um amplo conjunto de propostas que visam
dutiva instalada, como também a efetivação
história saberá avaliar com isenção p esfor- à retomada do crescimento econO.mico e, code projetas em implantação.
mo diz o nome, a reconstrução do Pafs. As
Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho cer- ço de seu antecessor.
~-propaganda estava absolutamente espropostas resultam de ampla audição à societeza de que o Governo Federal tem consciência da importância da Zona Franca de Ma- tagiiada. Reinava a ciranda financeira. A mo- dade e serão a ela devolvidas para debate,

de

k
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tendo como âmbito o Congresso Nacional.
O objetivo é dotar o Brasil das condições objetivas·-de conquistar a modernidade, e a partir da~ garantir seu ingresso no Primeiro
Mundo.
E lá estão propostas que constaram da
campanha- privatização da economia, racionalização da máquina admínistrativa, modernização das relações trabalhistas. E o que é
mais expressivo: nada será feito sem o aval
da sociedade.

Estamos, poi~ Sr. Presidenote, Srs. Senadores, diante do que ouso chamar de prépauta do entendimento nacional. Não se trata de um pacote, nem de medida provisória.
Trata-se de um convite :1:1. reflexão e ao entendimento. Portou--se o Governo como uma espécie de 11agente provoca-dor~" desse debate,
que tem tudo para inaugurar uma nova etapa polftica no País.
Diziam os adversários do Presidente Callar que seu Governo convertera-se numa espécie de samba de uma nota só: o combate
à inflação. E que, embora falasse em pacto
social ou entendimento nacional, não formulava propostas. Pois bem: as propostas aí estão. Se são polêmicas ou insuficientes, estão
os que a$Sim pensam intimados a oferecer a
devida correção.
Não houve, nem há, da parte do Presidente, intenção em disputar com o Congresso a
primazia na condução do pacto. Executivo
e Lt:gh;lativo devem ser parceiros nesse processo - é- essa a ânsia da população brasileira, que tanto já sofreu com as dificuldades

do País. Não se trata de uma gincana políti-

ca, mas de uma obra gigantesca, para a qual
é indispensável a soma de todas as inteligências da Nação.
Coincide com esse anúncio do Projetão
a instalação, no âmbito do Congresso, de
um amplo fórum de entendimento nacional,
que irá inicialmente debater uma nova política de rendas. Nada, pois, mais propício para que o debate seja, enfim, deflagrado. Há
a{ várias sincronias importantes: o primeiro
aniversário do Governo, a posse dos novos
governadores, a existência de uma pauta temática {que é o Projetão.)
Creio, pois, Sr. Presidente, Srs. Senadore~ que, se não há ainda moti~os para festejar o primeiro aniversário do Governo Coilar- certamente também não há por que lamentá-lo. Trabalhou-se muito e na direção
certa. E recolhe-se, nesta primeira página
virada dos registres cronológicos, a semente
da esperança- que, concretamente, está presente neste importante documento que é o
Projeto de Reconstrução NacionaL
Encerro, então, Sr. President~ Srs. Senadores, conclamando esta Casa a aderir ao
entendimento nacional, emprestando-lhe todo o peso de sua tradição, experiência e autoridade. A Nação, certamente, nos cobra es-
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so Nacional está convocado para uma sessão
conjunta a realizar-se hoje, às 18 horas e 30
minutos, no plenário da Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Beni 'leras) Não há mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão designando para a ordinária de amanhã a seguinte.

ORDEM DO DIA

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO
N° 92, DE 1990
(Incluído em Ordem do Dia
nos termos do arL '516, eJ do
Regimento Interno)

sa atitude.

Discussão, em turno 11nico, do Projeto
n° 92, de 1990 (n°
243/90, na Câmara dos Deputados), que aprova o tex:to do Acordo sobre o Sistema Global de Preferências Comerciais entre Países
·em Desenvolvimento, assinado em abril de
1988, na cidade de Belgrado (dependendo
de parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional).

Era o que tinha a dizer. MUito obrigado,
Sr. Presidente. (Muito bem!)

Está encerrada a sessão.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) Lembro aos Srs. Senadores que o Congres-

de Decr~to Legislativo

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) (Levanta-se a sessAo às 18 horas

e lO minutos.)
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1 ATA DA 7IY' SESSÃO, EM 211
DE MARÇO DE 1991
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 Parecer
Referf:nte à seguinte oial:éria:
- Substitutivo ao Projeto de Resolução n° 98/88, que altera o disposto no art.
443, inciso I, do Regulamento Administrativo do Senado Federal. (Redação do venCid'o para o turno suplementar).
1.2.2 _ Leitura de projetas
- Projeto de_ Lei do Senãdo n° 31/91,
de autoria do Senador Marco Maciel,
que dispõe sobre benefícios ftSCais concedidos à pesquisa científica e tecnológica,
e dá outras providências.
- Projeto de Lei do Senado

D

0

32191,

de autoria do Senador Albano Franco,

que autoriza a conversão de cruzados novos em cruzeiros para o fim específico
de aplicação em investimentos produtivos
e dá outras providências.
- Projeto de Resolução n° 13/91, de
autoria do Senador Maurício Càrrêa, que
dá nova redação ao § 2° do art. 77 do
Regimento Interno do Senado Federal.
1.2.3 _Requerimento
- NO 70/91, de autoria do Senador
Lourival Baptista, solicitando a transcrição nos Anais do Senado, do pronunciamento feito pelo ex-Presidente José Sar·
ney ao receber o premio Serfin de Integração Latino-Americana de 1990, das
mãos do Presidente Carlos Salinas, no dia
11 do corrente mês.
1.24 _ Discursos_ do Expediente
SENADOR ALBANO FRANCO Projeto de Reconstrução Nacional proposto pelo Presidente Collor.
SENADOR CID SABOIA DE CAR·
VALHO - Inconveniência da inclusãO·

do Projeto de ReconSt!1lção Nacional
nos debates do Fórum de Entendimento
Nacional, por conter, no entendimento
-de S. :sxa, flagrantes inconstitucionalida__des. Çrfticas à pretensão _governamental
de C'Xf.inguir a aposentadoria por teiripo
de serviço e a estabilidade do servidor
pObllco.
SENADOR NELSON CARNEIRO
-Centenário de nascimento do engenheiro geólogo· Manuel Ignácio Bastos, des_cobridor do petróleo em solo baiano.
SENADOR CÉSAR DIAS - Fechamento de agências e postos de serviço
do Banco do Brasil, no Pafs e, particularmente, em Roraima.
1.2.5 _ Lei~x:_a de proposta de emenda li Constituição
- N° 6/91, de autoria do Senador Garibaldi Alves Filho e outros Srs. Senadores, e por S. Exa justificada da tnbuna,
que dá ndva redaçáo à letra b, do inciso
"' do § 20, do arl 155 da Constituição
Federal.
L2.6 _ Comunicação da Presidencla
- Convocação de sessão conjunta a
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minutos,
com Otdem do Dia que designa.
1.2.7 _l;,eitura de projeto
- Projeto de Resolução n° 14/911 de
autoria do Senador Affonso Camargo,
que dá nova redação ao arL 65 do Regimento Interno do Senado FederaL
1.3- ORDEM DO DIA
- Projeto de Decreto_ Legislativo n°
CJ2I90 (n° 243190, na Câmara dos Deputad_os), que aprova o texto do Acordo sobre O Sistema GlObal de Preferência Comercial entre Países em Desenvolvimento, assinado em abril de 1988, na cidade
de Belgra-do. Aprovado, após parecer fa-

vorável da co-missão com~tente. À promulgação.
1.3.1 _ Discursos _após a Ordem do
Dia
SENADORDARCY RIBEIRO -Homenagem a vultos ilustres, nomeados por
S. Ex-a, pela contribuição dada ao desenvolvimento do País e de nações-latino-americanas. Genocídio do povo brasileiro1
em face da ordem ,econOmica vigente.
SENADOR AUREO MELLO Apoio aos seringueiros e seringalistas da
Amazônia.
SENADORJUTAHYMAGALHÁBS
- Reforma da Justiça.
~
SENADOR FRANCISCO ROLLEM·
BERG - Análise do Sistema Financeiro
da Habitação.
SENADOR NELSON WEDEKIN Sugestões da OCESC - Organização das
Cooperativas do Estado de Santa C3tari- ·
na para amenizar a situação da lavoura
naquele Estado.
1.3.2 _Designação da Ordem do Dia
da práãma sess§o
1.4- ENCERRAMENTO
2 _ RBTIF1CAÇÓES
Ata da 1968 .sessão, realizada em
30-11·90
Ata da 19'7:11 sessão, realizada em 3-12-90
Ala da 199"sessão, realizada em4-12·90
3 MESA DIRETORA
4- LÍDERES E V!CB-LÍDERBS
DE PÃRTIDOS .
Rctifical,&s
SU}IÁRJO DA ATADA 197"
SESSAO, RBAUZADA EM 3-12-90
Na publigtção do Sumário, feita no
DCN- SEÇAO II -página 7673, 1' coluna, iteoi 1.2.9 _ Ofícios
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EXPEDIENTE
CENTRO GAÃFICO DO SENADO FEDEIIAL
PASSOS PORTO
D~retor-Geral do Senado Federal

Impresso

DIAO.OOOCOIIIOIESSOJOACIONAL
respons•b•hd•de d• Mesa do Senado

sob~

AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo

federo~l

ASSINATURAS

CESAR AUGUSTO JOSÉ DE SOUZA
Oiretor Admintstrativo

Semestral

LUIZ CARLOS DE BASTOS
Dtretor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
O~retor Adjunto

Onde se lê:
- NO 93190, do Presidente da Comis-

············· ..... ···············-..... -~~-~
l1ragem 2. 200.exemp!ares.

Onde se lê:
. Offcio n° 5/54, de 1990 -(n° 135/90, na

são de Assuntos Sociais, ...
Leia-se:
- N° 9/90, do Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, ...
Na mesma página, 28 coluna, no item
1.212 _ Comunicação da Presidência,
na parte referente ao recebimento do oficio n° S/58/90,

origem), ...
Leia-ae:
Offcio n° S/54, de 1990 (n° 135/90,

Onde se lê:
"' no valor equivalente a 19.279,89

Na publi~ção do Sumário, feita no
D.CN - SEÇAO Jl - de 5-12-90, página

BTN, ...
Leia-se:
... , no valor equivalente a 19.179,89
BTN, ...
Na mesma página, 38 coluna, no item
1.3- ORDEM DO DIA,

noa

orig~),

...

SUMÁRIO DA ATA DA 199"
SESSÃO, REAUZADA EM 4-12-90

n°7673, 18 coluna, no item 221_Pareceres, acrescente-se, por omissão, imediatamente após o Projeto de Lei do Senado
n° 354/89, o seguinte:
- Projeto de Lei da Câmara n° 82!90
(n° 4.675-D, na origem), que dispõe sobre

a complementação de aposentadoria de
ferroviário:
Nas mesmas página e coluna, acrescente-se, por omissão, após o item 221 _

Pareceres, o seguinte:
222

_

Oftcios

SUMÁRIO DA ATA DA "200"
SESSÃO, REALIZADA EM 4112J90
Na publicação do Sumário, feita no
DCN - SEÇÂO II - de 5-12-90, página
n° 7673, 3a coluna, no item 3.3- ORDEM
DO DIA,

Onde se lê:
_Requerimento n° 477, de 1990, ...
Leia-se:

Requerimento n° 447, de 1990, ..•

Ata da 2oa-sessão, em 20 de março de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Carlos De'Carli e Dirceu .Carneiro
ÀS 14 HORAS B 3Q MINUTOS
ACHAM.SE PRBSIDBNTBS OS SRS. SENADORES:
Affol180 Camargo..:.; Albano Franco- Alexandre Costa - Alfredo Campos - Aluizio
Bezerra - Amazonino Mendes - Antonio
Mariz -Áureo Mello- Beni V eras- Carlos
De'Carli - César Dias - Chagas Rodrigues
- Cid Sabóia de Carvalho - Darcy Ribeiro
-Dirceu Carneiro- Magno Bacelar- Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Esperidião
Amin- Epitácio Cafeteira- Fernando Henrique Cardoso -Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves Filho - GerSon Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Humbero Lucena - Hydekel
Freitas- Irapuan Costa Júnior_, João Calmoo- João Rocha -Jonas Pinheiro- Josaphat Marinho- Dario Pereira -José Eduar~
do -José Fogaça - Jos~ Ricba - Jdnia Mari-

se - Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha Lourival Baptista - Lucfdio PorteUa .- Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mário Covas - Marhice Pinto - Maurício Corrêa Mauro Benevides - Meii'a Filho - Moisés
Abdo - Nabor Jt1nior -- Nelson Carneiro Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Onofre
Quinan - Oziel Carneiro - Pedro Simon Rachid Saldanha Derzi - Raimundo üra Ronaldo Aragão - Ruy Bacelar - Valmir
Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -A lista de presença acusa o -comparecimento de 64 Srs. Senadores. Havend,_o ntímero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteçáo de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1° Secretário procederá à leitura
do Expediente.

É lido o seguinte

EXPEDIENTE
PARECER
PARECER N° 18, DE 1991
(Da Comissão Dfretora)
Redaç!lo-do Vencido para o-turno suplementar do Substitutivo ao
Projeto de Rcsoluçlo n° ~ de 1988.
A Comissão Diretora apresenta a redação do vencido para o turno suplementar
do _substitutivo ao Projeto de Resolução n°
98, de 1988, que altera o disposto no art 443,
inciso I, do Regulamento Administrativo do
Senado Federal. --

Sala de Reuniões da Comissão, 20 de
março de 1991. -Mauro Benevides, Presi-
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ção da al(quota cabível do Imposto de Renda, tendo _como base de cálculo:
- I- até 100% (cem por cento) do valor
ANEXO AO PARECER N° 18, DE 1991
da doaçãoi
II- até _80% (ojtenta por cento) do valor
Redaç(o do vencido para o turno suplementar do Substitutivo ao do patrocín.ioj
Projeto de Resoluçlo n° 98, de 1988,
III -atê 50% (cinqUenta por cento) do
que altera o disposto no art. 443, in- valor do investimento.
ciso I, do Regulamento Administra§ 4° Na hipótese do parágrafo anterior,
tivo do Senado FederaL
observado o limite máximo de 2% (dois por
cento) do imposto devido, as deduções pre~
O Senado Federal resolve:
Art. 1° O inciso I do art. 443, do Regula- vistas não estarão sujeitas a outros limites
mento Administrativo do Senado federa~ estabelecidos na legislação do Imposto de
Renda.
passa a vigorar com a seguinte redação:
§ SO Os benefícios previstos nesta lei não
11
Art 443 ••••••••••-·.-·-·--..•••••••~•-.-·· excluem ou ·reduzem_ outros benefícios ou
abatimentos e deduções em vigor.
I - o tempo de serviço público fe§ 6° Observado _o limite de_ 50% (cinqüenderal, estadual ou municipal, presta- ta por cento) de dedutibilidade do imposto
do em cargo ou função civil ou mili- devido pela pessoa jurfdica,_~quela que não
tar, em órgão da admiuistração dire- utilizar, no decorrer de seu período-base, os
ta, autarquias ou fundações instituídas benefícios concedidos por esta lei, poderá
pelo Poder P6blico, ininterruptamen- optar peladedução de até 5% (cinco por cente ou não, apurado à vista do registro to) do imposto devido para destinação ao
de freqUência ou de elementos regu- Fundo de Promoção :à Pesquisa Científica e
larmente averbados no assentamento Tecnológica, gerido pela Secretaria Especial
da Qência e Tecnologia.
individual do servidor.t'
Art. 2° Para os fins desta lei, considera~
.._.Art, 2° Esta resolução entra em vigor na
se doação a transferência defmitiva de bens
data de sua publicação.
ou numerário, sem proveito pecuniário paO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei- ra o doador.
§ 1° O dOador terá direito aos_ favores fisro) - O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetes que serão lidos cais previstos nesta lei s~pressamente declarar, no instrumento da doaqão, que ela
pelo Sr. 1° Secretário.
se faz sob as condições de irreversibilidade
São lidos os seguintes:
do ato e inalienabilidade e i.m.penhorabilidade do objeto doado.
Art. 3° Para os efeitos desta lei, considePROJETO DE LEI DO SENADO
ram-se investimentos a aplicação de bens
N031, DE 1991
ou numerário, com proveito pecuniário ou
Disp6e sobre benef!cio~ fiscais patrimonial direto para b investidor, median-·
concedidos k pesquisa cicnttiica c te participação societária em empresas de
tecnológica, e dá outra• providências. pesquisa científica ou tecnológica.
§ 1° As participações de que trata este
O Congresso Nacional decreta:
artigo dar-se-ão, sempre, em pessoas jurídiArt. 1o o contribuinte do Imposto de
cas que tenham sede no Pafs.
Renda poderá abater da renda bruta, ·ou de~
§ 2° As ações ou quotas, adquiridas nos
duzir como despesa operaciona~ o valor dos termos desta lei, ficarão inalienáveis e i.m.peinvestimentos, doações ou patrocínios, inclu~ nhoráveis, n~o podendo ser utilizadas para
sive despesas e contribuições necessárias :à fins de caução, ou qualquer outra forma de
sua efetivação, realizados através ou a favor garantia, pelo prazo de cinco anos.
da pessoa jurídica que tenha por objeto a
§ 3° As restrições a que se refere o parápesquisa científica ou tecnológica, com ou grafo anterior compreendem, também, o comsem fins lucrativos, cadastrada na Secretaria
promisso de compra e venda, a cessão de direitos à sua aquisição e qualquer outro conEspecial da Ciência e Tecnologia
§ 1 o Observado o limite máximo de 10%
trato que tenha por objeto o bem oii impli(dez por cento) da renda bruta, a pessoa físi- que em sua alienação, mesmo que futura.
ca poderá abater:
- Ati. 4°_ Piril-Os-efeitos desta le~ consideI- até 100% -(cem por Cento) do valor ra-se patrocínio a promoção de atividades
da doação;
de pesquisa científica ou tecnológica, sem
II- até 80% (oitenta por cento) do valor prov.eito pecuniário ou patrimonial direto
do patrocfnio;
paril o consumidor.
III - até 50%- (cinqüenta por cento) do
Art 5° As instituições fmanceiras, com
valor do investimento.
os benefícios fiscais que obtiverem nos ter§ 2° o_ abatimento previsto no § 1° desmos desta lei, poderão constituir carteira especial destinada a financiar, apenas com a
te artigo não está sujeito ao limite de 50%
(cinqüenta por cento) da renda bruta, Vevis- cobertura dos custos operacionais, atividades
de pesquisa científica e tecnológica, de inteto na legislação do Imposto de Renda.
resse para o Pa~ á jufzo da Secretaria Espe§ 3° A pessoa jut1dica poderá deduzir,
do imposto devido, valor equivalente à aplica- cial de Ciência e Tecnologia.
dente - Alexandre Costa, Relator- Dirceu
Carneiro Lucfdio PoJ;tella.
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Art 6° Nenhuma aplicação de benefícios
fiscais previstos nesta lei poderá ser feita

mediante qualquer tipo de intermediação
ou corretagem.
Art 7° As pessoas jurídicas beneficiadas
pelos incentivos- da presente lei deverão comunicar, para fins de registro, à Secretaria
Especial da Ciência e Tecnologia, os apartes
recebidos e a ela enviar os comprovantes
de sua aplicação.
§ 1° A Secretaria Especial da Ciência e
Tecnologia poderá celebrar convênios com
órgãos póblicos estaduais ou municipais, ou
entidades de âmbito naciona~ delegandolhes o cadastramento de apartes e a fiscalização.
§ zo Caberá à Secretaria Especial da Ciência e Tecnologia certificar a realização
da atividade incentivada.
. ._
Art. 8° A doação, o patrocínio e o investimento não poderão ser feitos pelo contribuinte a pessoa a ele vinculada, não se aplicando esta proibição quanto :à participação societária que decorra de investimento anteriormente realizado nos termos desta lei.
Parágrafo úniCo. Considera-se pessoa vinculada ao co·1tribuinte:
I.,.. a pe~. a jurídica da qual o contribuinte seja titular, administrador, acionista ou sócio, :à data da operação, ou nos doze meses
anteriore_s;
II - o' cônjuge, os parentes at~ o terceira gra~ inclusive os afins, e os dependentes
do contribuinte ou dos titulares, administradores, acionistas ou sócios de pessoa jurídica vinculada ao contribuinte nos termos do
inciso anterioi";
III - o sócio, mesmo quando outra pessoa juridica.
Art. 9° Se o montante dos incentivos referente.~ a doação, patrocínio ou investimento
foi superior ao permitido, é facultado ao contribuinte diferir o e:x:cedente para até os cinco anos seguintes, sempre obedecidos· os limites fixados no art. 1°
Art. 10. As infrações aos dispositivos desta lei, sem prejuízo das sanções penais cabíveis, sujeitarão o contribuinte à cobr,ança
do Imposto de .Renda não recolhido em cada ex:erciCio, acrescido das penalida-Pes previstas na legislação especffica, além da per~
da do direito de acesso, após a condenação,
aos benefícios fiscais aqui instituídos.
Art. 11. As doações, patrocínios e investimcmtos, feitos com os beneffcíoS desta le~ serão comunicados à Secretaria Especial da
Oência e Tecnologia, para efeito de acompanhamento e-superYisãO das respectivas aplica~
ções, podendo, em caso de desvios ou irregularidades, serem por ela suspensos.
Paragráfo ó.nico. A Secretaria da Recei~
ta Federa~ no ex:ercfcio das suas atribuições
específicas, fiscalizará a efetiva execução desta lei, no que se refere h aplicação dos recursos comprometidos nas atividades de pesquisa científica e tecnológica, comunicando os
resultados obtidos :à Secretaria Especial de
Ciencia e Tecnologia.
Art. 12. Obter redução do Imposto de
Renda, utilizando-se fraudulentamente de
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qualquer dos benefícios desta lei, constitui
crime punível com detenção .de um a três
anos, ficando ainda o infrator sujeito às multas previstas na legislação específica.
§ 1° No caso de pessoa jurídica, respondem pelo crime o acionista controlador e os

administradores que para ele tenham concorrido.
§ 2° Na mesma pena incorre aquele qm;
recebendo recursos, bens ou valores,, em função desta lei, deixe de promover, sem justa
causa, a atividade de pesquisa científiCa ou
tecnológica, objeto do incentivo.
Art. 13. Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Arl 14. Revogam-se as disposições em
contrário.

Justificação
No contexto das profundas transforma-

ções que o mundo assiste neste final de milênio, certamente o mais importante sinal dos
novos tempos é a revolução tecnológica.
Suas conseqüências alcançam os mais diferentes aspectos da vida moderna, produzindo

transformações qualitativas e quantitativas
bem mais intensas que a revolução industrial.
Ainda que se constate uma forte correlação entre nfveis de renda e progresso cientffico-tecnológico, não é desarrazoado dizerse que, dentro em breve, estaremos nos defrontando com um novo corte no cenátio internacional: o bloco dos pal'ses tecnologicamente desenvolvidos e o dos tecnologicameD.te subdesenvolvidos. Esse raciocínio é. abonado pela importância e magnitude de uma revolução tecnológica, mormente quando se
tem em conta que, já agora, ciência e tecnologia são encaradas como fator produtivo, a
ponto de tornar-se o entendimento' de que
essas atividades correspondem a um novo seter económico -o setor quaternário.
DescUrar investimentos em pesquisa científica e tecnológica significa caminhar a passos largos para uma profunda dependência
que_ inibe qualquer perspectiva de desenvolvimento futuro. Os pafses que- não atentarem
para essa preocupação estarão condenados
ao atraso, sujeitando-se a uma nova modalidade de colonialismo - o colonialismo tecnológico.
- É indiscutfvel que assim como' a agricultura e, depois, a indústria constitufram aspectos predominantes no fortalecimento dos pal'ses, o início do século que se avizinha, prenuncia não mais o prevalecimento do fazer
em si, mas do como fazer. A importância
maior não mais residirá, apena~ em produzir bens e serviços, mas em deter o controle
dos mecanismos, capazes de permitir a realização concreta das atividades produtivas.
As nossas energias, portanto, agora hão de
estar direcionadas para a pesquisa científica
e tecnológica.
Nesse sentido, cabe concentrar nosso empenho no desenvolvimento dessas atividades,
depois de um período durante o. qual, até.
por razões inerentes h nossa histórica política, não se lhes dispensou a prioridade que
já então mereciam, do que decorreu inclusi~
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ve a emigraçlo de pessoas dedicadas a esse
Art. 2° O Poder Executivo expedirá, no
tipo de trabalho. É preciso, pois, proporcio- prazo de 30 (trinta) dias a partir da data da
nar condições para que o domínio do conhe- publicação desta lei, o regulamento que discimento e das técnicas ganhe a relevância porá sobre a sua execução.
que os novos tempos estão a exigir, estimuArL 3° Esta lei entra em vigor na data
ffindo o intenso desenvolvimento no País das de sua publicação.
Art. 4° Revogam-se as disposições em conpesquisas científicas e tecnológicas, visando
a favorecer a formação de especialistas na trário.
matéria e o retorno dos cientistas e técnicos
lUlltificaçAo
que deixaram o Brasil à procura de um luNo momento em que se estabelece um
gar propício à aÍUlDação de suas vocações.
Por conseguinte, é imperioso assinalar o verdadeiro consenso nacional a respeito da
necessidade de urgente retomada do deseninte~~e da Nação brasileira pela pesquisa
científica e tecnõlógica, procurandO nela com- volvimento, avulta, como imprescindível e ina- prometer não s6 a administração ptíblica, se- diável, a agilização de mecanismos aptos a
não ainda, e principalmente, a iniciativa pri- viabilizar os investimentos produtivos.
vada. Com efeito, ciente do apoio d_o EstaÉ certo que a limitação dos recursos disdo para esse tipo de atividãde, as empresas poníveis constitui-se num óbice ao pronto reprivadas com o estímulo adicional do desafio aquecimento da economia, eis que as fontes
à suaCJinequtvoca capacidade de competir, de financiamentos hoje existentes mostramenvidarão esforços objetivando estabelecer se insuficientes para tanto.
_
um novo padrão de desenvolvimento no Pafs.
A retenção dos cruzados novos, que foi
Ora, é: certo qUe o incentivo fiscal pro- fiiiidamental para o saneamento inicial da
posto, neste projeto de lei, há de constituir, economia brasileira hoje em dia, já não é ~ão
mais do que um apoio financeiro à ativida- essencial - uma vez que o próprio Poder
de, incontroverso testemunho de uma nova Executivo enviou ao Congresso Nacional o
visão da pesquisa cientifica e tecnológica, co- Projeto de Reconstrução Nacional que visa
mo fator fundamental ao desenvolvimento a retomada do desenvolvimento econômlco
do Pa~. Sua continuidade estará assegurada e social
por lei, inegável aval de que o setor permaneO presente projeto de lei se fundamenta
cerá, pelo menos a médio prazo, com espe- ainda na disposição do Governo Federal
em estimular a modernização da ind11stria e
cial prioridade na economia brasileira.
- Sei qUe, em princípio, devem ser evitados outros setores através do Programa de Combeneficias fiScais em matéria tributária. En- petitividade Industrial- PCI, que é. coordenatendo, contudo, que essa restriçãQ deve ser do pela Secretaria de Indtístria e Comércio
ladeada, porquanto esses incentivos fiscais do Ministério da Economia, Fazenda e Planeguardam estreita relação com o propósito jamento.
Os investimentos aludidos passarão, assim,
de assegurar o desenvolvimento nacional e,
por conseqMncia. a consecução de um me- a fazer parte do PCI. Os mecanismos de selelhor padrão devida para a população brasileíra. ção de projetes, cronograiJl3S de desembolNestes termos, proponho, à elevada con- so e formas de financiamento serão supervisideração dos meus ilUStres pares nesta Ca- sionados pelos órgãos integrantes do PCI.
Sala das sessões, 20 de março de 1991.sa Legislativa, o incluso projeto de lei, que
Senador Albano Franco.
visa a conceder h pesquisa científica e tecnológica beneficias fiscais, analogamente hque(À Comissão de Assuntos Econôles concedidos às operações de caráter cultumi~ _ decisão terminativa.)
ral e artfstico, completando,, desse modo, o
estimulo à atividade intelectual, pela inclusão
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneidaquela capaz de gerar maiores beneficias
materiais para a coletividade.
ro) - Os projetas lidos serão publicados e
-·-sala daSSess6es, 20 de mãrço de 1991. -- remetidos à comissão competente.
_
~obre a mesa, projeto de resolução que
Senador Marco MacieL
será lido pelo Sr. 1° Secretário.
(À Comissão de Assuntos EconOÉ lido o seguinte:
mícos _ decisão termínatív_a.)

PROmTO DE LEI DO SENADO
N" 32, DE 1991
Autoriza a conversllo de cruzadoa novos cm cruzeiros para o fim
eapect!ico de aplicaçio em investimentos produtivos e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° Fica autorizada a conversão de
cruzados novos em cruzeiros para o fim específico de aplicação em projetas de investimento produtivo, aprovados pelo Departamento
de lndtístria e Comércio, do Ministério. da
Economia, Fazenda e Planejamento.

PROmTO DE ~SOLUÇÃO
N" 13, DE 1991
Dê-se ao § 2° do art. 77 do Regimento
Interno do Senado Federal., a seguinte redação:

"Art. 77. -·-··--·--------·
§ 2° Cada Senador somente poderáintegrarduascomissôes como titular
e duas como suplente, salvo quando
o ntlmero de membros da representação partidária ou do bloco parlamentar for inferior ao quantitativo numérico estabelecido de conformidade com
o art. 79.11
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Justificação

Cabem aos líderes, no infcio de catla legislatura, fixar a representação numérica dos
partidos e dos blocos parlamentares nas comissões permanentes.
Na prática, nem sempre a representação
fixada corresponde inteiramente ao ntimero
de membros da agremiação partidária ou
do bloco.

Por isso, a presente proposição que tem
por objetivo assegurar a participação da representação partidária ou do bloco parlamentar, de conformidade do art 79 do RISF,
mesmo quando ocorrer a hipótese da inferioridade numérica dos seus membros.
Sala das sessões, 20 de março de 1991. Senador Maurício Corrêa.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - O projeto lido será publicado e, em seguida, ficará sobre a PJesa.durante 3 sessões,
a flm de receber emendas, de acordo com o
art 401, § 1°, do Regimento Interno. Findo
esse prazo, será despachado às Comissões
de Constituição, Justiça e Cidadania e Diretora.

Sobre a mesa, requerimento que. será
do pelo Sr. 1° Secretário.

li~

É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" 70, DE 1991
Nos termos do art. 210 do Regimento Interno, requeiro a transcrição nos Anais do
Senado, do pronunciamento feito pelo exPresidente, Senador José Sarney ao receber
o prêmio Serfin de Integraçãç ~tino-.Ameri~
cana de 1990, das mãos do Presidente Carlos
Salinas, no dia 11 do corrente mes.
Sala das sessões, 20 de ma~ de 1991. Senador Lourival Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Caarneiro)-O requerimento lido irá à Mesa_Diretora
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ga-·
ribal<li Alves Filho. (Pausa.)
S. & 8 não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Olagas Rodrigues. (Pausa.)
S. &.8 não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Rui Bacelar. (Pausa.)
S. Fx" não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Albano Franco, por cessão do Senador Ney
Maranhão.
O SR. ALBANO FRANCO (PRN SE. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, há muíto tempo, a

Nação pedia um projeto para seu destino.
Onde queremos ir? Qual será o nosso futuro? O que será da indústria? Da agricultura?
Do sistema financeiro? Da educação do povo? Da previdência social?
Muitos apontavam a falta de polfticas claras por parte dos governos, mas poucos atriscavam a arrolar objetivos de um lado e meios
para alcança-los de outro. Arrolar objetivos
audaciosos sempre é fácil Encontrar meios
para concretizá-los é outra história.

O projeto de reconstrução nacional teve
esse grande m6rito. Ele aponta metas e dr;fine os instrumentos legais. Afinal, quem não
deseja um Br$U mais justo? Uma distribuição de renda mais civilizada? As crianças
bem educadas? A sallde preservada? A seguranÇ:a garantida?
E: facllimo obter-se o consenso sobre ob~
jetivos tão elevados. O difícil é obter a concordância em torno dos meios. Essa é, ago~
ra, nossa tarefa no Congresso Nacional. Essa será também a tarefa de toda a sociedade brasileira. Sim, porque o Presidente Col~
lar nada impôs; apenas propôs.
O Presidente Collor teve a coragem de
dizer abertamente _que certos objetivos só
podem ser atingidos com o.::tremo sacriffcio
-dada a extraordinária excassez de recursos
- e enunciou as diversas medidas legais que
serão necessárias para se chegar ao Brasil
que queremos.
A discussão dos meios para se viabilizar
o projeto de reconstrução nacional provocará dissenso. -Teremos· de fazer convergir os
interesses divergentes. Não há outro caminho. O governo é impotente para realizar
as escolhaS nO-campo das leis e da própria
Constituição. Afinal, que poderes tem o Pre~
sidente da Reptíblica para decidir sobre tais
matérias? O Congresso Nacional terá de ex:ercer essa responsabilidade e, para tal, mobilizar toda a sociedade. Cada brasileiro está
sendo chamado a tomar posição diante desses temas.
Na tribuna da Assembléia Nacional Cons~
tituinte, em 11 de agosto de 1987, dando prosseguimento ~ minha incansável cruzada em
favor do entendimento nacional, apresentei
um trabalho _cujo título foi exatamente "Do
Brasil que seremos ao Brasil que pretende~
mos" no qual dizia:

"Não será uma Constituição que,
por milagre, irá rem9Ver os grandes
entraves da Nação. Ela é simpies,nente uma travessia, uma ponte entre o
retrógrado e o mOderno na tra}!tória
do auto-governo. O grande desafio é
o de aumentar a responsabilidade de
cada um para, a partir disso, se assegu~
raro bem-estar geral."
Democracia é isso! Democracia é um regime de liberdade com responsabilidade. O
projeto de reconstrução nacional nos dá a
liberdade para escolher os objetivos, mas
dá também a responsabílidade para seleclonar os recursos neceSsários.
O Presidente Collor não impOs. Propôs.
Estamos diante de um enorme elenco de ob~
jetivos que sempre foram temas das campanhas eleitorais. A promessa do então candidato Fernando Collor não foi em vão. Ele
considera víável a materialização de seus compromissos. Mas diz também que, para tanto,
a Nação terá de proceder a profundas mu~
danças de hábitos, valores. atitudes, institui~
ções, leis e até mesmo a Constituição._ A de~
cisão é da sociedade.
O Brasil entra, assim, numa memorável
jornada cfvica. A Nação é chamada a ajustar
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fins e meios. É quase um pleQiscito.

um

plebiscito que nos convoca para uma profunda
reflexão sobre o que queremos. Fazía muito tempo que· isso não acontecia. Já estávamos cansados de pratos feitos - e mal feitos!
O Congresso Nacional tem os poderes e
as garantias para decidir, e conta, agora, Com
a ajuda do 11F6rum do consenso nacional" através do qual o Senado Federal e a Câmara
dos Deputados receberão com a maior velocidade possfvel as sugestões da sociedade.
Nesta oportunidade, Sr. Presidente, comu- _
nico que acabo de apresentar um projeto de lei que autoriza o desbloqueio de cruza-"
dos novos desde que os cruzeiros se destinem
a investimentos produtivos aprovados pela
sistemática do recém-lançado '~Plano de com~
petitividade industrial".
O projeto de reconstrução nacional de
destina, primordialmente, h retomada do desenvolvimento econômico. Nada mais urgente do que canalizar recursos existentes para
atividades que gerem empregos, salários, produtos e impostos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o 1inico
sacritrcio hoje que a sociedade brasileira aceita é o sacriffcio do crescimento, é o sacrlfkio
que vai promover a retomada do nosso desenvolvimento.
O Sr. J1Uiu Cainpos - Permite V.

&_a

um aparte, nobre Senador?
O SR. ALBANO FRANCO - Ólin muito prazer, nobre Senador JCílio Carii'p~s.
O Sr. J1Uio Campos - Estamos ~U.vindo
com filõitã-atenção o seu importante pronunciamento nesta Casa do Congresso Naciorial,
em que aborda o tema mais atual, o do de~
senvolvimento brasileiro. V. Ex• relembrou
seu pronunciamento feito por ocasião da As~
sembléia Nacional Constituinte, em que tive
o prazer e a: felicidade de estar presente:"" - - Nessa época, o Plano 'Do Brasil que Seremos ao Brasil que Pretendemos" realment~
causou impacto muito grande nos trabalhos
do Con-gresso Constituinte. Agora, V. Exa
vem à tribuna desta Casa abordar o Programa de Reconstrução Naciona~ justamente
neste instante em que toda a Nação brasileíra volta as suas vistas para esta Casa, onde
vamos realizar o Fórum de Entendimento
Nacional. Realmente, já era necessário. Acredito que o Presidente Fernando Collor de
Mello demorou bastante para encaminhar a
esta Casa e apresentar à sociedade brasileira um programa tão importante como este,
o Programa da Reconstrução Nacional. Nós,
que tivemos agora uma eleição das :qtais diffceis, disputando um mandato novamente ele~
tive, sentimos o quanto o povo brasileiro estava à espera de um programa desse nfveL
Queremos, em nome do nosso Partido, o
PFL, em nome do Estado do :Mato Grosso,
trazer a nossa solidariedade ao seu pronunciamento e fazer nossas as suas palaVras. Entendemos que realmente temos que conversar com a sociedade civil deste Pais, porque
o momento é de diálogo, independente de
origem partidária. O que tem que estar colo-
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cada agora é o interesse do povo·b~asileiro,
e V. Ex 11 como um dos grandes líderes da clas-

se empresarial brasileria, como Presidente
da Confederação Nacional das Ind6.strias,
que já fez inúmeros trabalhos pelo desenvolvimento do País, está mais do que nunca credenciado a fazer uma análise profunda deste programa ora lançado e tem o nosso apoio
e a nossa solidariedade.

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador Júlio Campos, as suas palavras generosas e amigas vêm valorizar o nosso pronunciamento nesta tarde. E nós que admiramos
o trabalho de V. Ex 8 no campo legislativo
também somos testemunhas, tendo em vista
o cargo que exercemos na Confe-deração Nacional da IndilstrJa, quando V. Ex8 , Governador do Estado do Mato Grosso, fez efetivamente a arrancada desenvolvimentisth daquele_ grande Estado, principalmente captando,
incentivando os investimentos de empresários do Centro-Sul em Mato Grosso. Muito
obrigado, nobre Senador Júlio Campos, por
suas palavras e pela sua solidariedade a este nosso pronunciamento.
Fmalizando, Sr. Presidente, anuncio esta
minha iniciativa como quem já aceitou o desafio da reconstrução nacional e ainda como um testemunho de quem acredita estarmos no caminho certo. Ele envolverá sacrifícios - é verdade - mas trará também boris
resultados. Vamos em frente!· Comecemos.
por ante temos de começar- ou seja -, estimulando investimentos.
-

muita satisfação, o aparte de V. Ex8 , que vem
honrar o nosso pronunciamento. Reconhecemos em V. Ex 11 o politico da nossa geração,
o polftico comprometido com cr desenvolvimento do nosso Nordeste e do nosso Brasil,
nós que tivemos a oportunidade de Conhecêlo quando V. Ex8 realizava um trabalho admirável h frente da PrefeituCJra de Natal. V.
Exa disse, efetivamente, da nossa firme disposição ·eni continuar lutando pelo entendimento, porque, no nõsso- pensamento, nas nossas
idéias, o eniendimento é a melhor forma de
compatibilizar o controle da inflação com a
retomada do desenvolvimento. Repito que
o único sacriflcio que a sociedade brasileira
deseja e aceita, hoje, é aquele que J!eimitirá a retomada do desenvolvimento. E assim
que entendemos, e é por isto que, a partir
desta data, temos uma responsabilidade enorme, Senadores e Deputados, porque vamos
ccaminar, discutir, avaliar e aperfeiçoar o
Projeto de Reconstrução Nacional
O Sr. Od Sabóia de Carvalho- Permite V. Exa um aparte?

O ~~R. ALBANO FRANCO -Pois não.
Ouço, ~om muito prazer, o aparte de V. Ex•,
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Nobre
Sen3drit, lamentavelmente, não pude acompanhar a sua fala desde o início, mas estou inteirado, plenamente inteirado, da sua proposta e das suas preocupações. Ouço tuc;_l.o isto
não apenas como a voz de um Senador mas,
O Sr. Gan"baldi Alves Filho - V. Ex' acima de tudo, como a voz de um homem
experiente do setor empresarial, onde é líder
permite um aparte, nobre Senador?
e--exerce essa liderança com muito ãcerto e
O SR. ALBANO FRANCO - Ouço V. muito cuidado, haja vista a consagração que
teve-nas urnas-da clasSe a qu-e perten~ quanExa, nobre Senador.
do é escolhido para presidir o órgãp maior
O Sr. Garibaldi Alves F"úbo -Nobre Se- que congrega aqueles que atuam nesta imnador Albano Franco, estou ouvindo o pro- portante iniciativa. Vejo, nobre Senador Alnunciamento de V.~ com a devida atenção bano Franco, que o Brasil atravessa um moe creio ·que V. Ex8 é uma daquelas pessoas mento muito diflciL E, hoje, com muita preque mais têm autoridade p~ a pregar o en- ocupação, sai do Fórum para o Consenso
tendimento nacional, porq - não é de hoje Nacional preocupado, inicialmente, com aqueque V. Exa luta por~~~ Todos nós sabemos la proposta de mudança do nome do Fórum
que, na qualidade de Preside-nte da Confede- do Consenso Naclon~l para Fórum de Debaração Nacional da Ind(lstria, V. Ex 8 vem de- tes. Fórum e debates são palavras que levam
senvolvendo, há muito tempo, gestões no sen- a um pleonasmo. Fiquei com medo de que
tido de que_ esse entendimento se concreti- o próprio fórum fosse um pleonasmo com o
ze. É verdade que, durante algum tempo, o CoD.gresso Naciona~ haja vista a amplitude
Senhor Presidente da República deixou h de propostas que quase que substituem por
margem as Casas Legislativas, os polfticos, inteiro ou até criam um Congresso Nacional
as lideranças políticas, e o entendimento pas- maior do que o existente por força da Conssou a ser entre empresários e entidades de tituição, ou institucionalme~te existente, que
trabalhadores. Agora que o entendimento é o Congresso Nacional ao qual pertencepassa a ganhar o concurso dos poltticos, V. mos. A idéia de V. Ex8 é a voz 9o e;Jilpresa:sxa tem à sua disposição duas tnbunas, das- riado, uma voz madura que deve ser escutalideranças empresariais, das classes empresa- da neste momento. Acho que no instante hisriais e, ao mesmo tempo, a tribuna do Sena- tórico pelo qual passa o Brasil, o empresariado. Sei que V. Exn.vai exercitar isso com au- do está dando uma grande contribuição, intoridade e coerênci3t daí por que me congra- clusive a contribuição do silêncio, porque
tulo com V. Ex• pelo seu pronunciamento. muitos protestos já poderiam ter partido das
Acredito que V. Exa vai colaborar para que mais diveras categorias que, no entanto, esesse entendimento finalmente chegue aos tão silenciosas. Sei, por exemplo, que:;_ o setor
bons resultados que todos nós esperamos.
de transportes está afogado nas medidas goO SR. ALBANO FRANCO- Nobre Se- vernamentais, congelando o preço das tarifas
nador Garibaldi Alves Filho, recebo, com e permitindo lá em cima os preços dos com-
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bustfveis, das peças, dos pneus, mas.os setores que trabalham nos transportes estão silentes, um silêncio de cooperação e não de conivência. V. Ex8 agora fala e traz uma idéia
importantíssima: aproveitar o sacriffcio nacional, que foi ver os cruzados retidos, e converter esse sacrifício na aplicação- nos-setores
de produção, p-orque o Brasil está precisando urgentemente de produção. Acho que V.
Ex11 fala uma linguagem digna de ser escutada pelo Palácio do Planalto. Sei que V. Ex11
tem trânsito livre por todos os gabinetes d_este PaiS, pelos corredores mais importantes
da República, pela sua condição de Senador
e pela sua condição de líder empresarial,
mas não custa nada juntar a força de uma
voz de oposição à voz de V. Ex8 , para advertir sobre a maturidade de sua proposta. Louvo a sua presença na tribuna. Acho que ela
é fundamentaL Acho que V. Exa lavra um
tento, trazendo ao Senado esse debate. Era
o.que tinha a dizer a V. Exa, pedindo perdão
pelo alongamento do aparte.

O SR. ALBANO FRANCO- Nobre Senador_ Cid S_abóia de Carvalho, muito me orgulham as palavras de V. Ex8 , dando um apar'
te ao nosso pronunciamento.
Mestre Cid Sabóia de Carvalho, nós temos, efietivamente, aqui, uma intensa admiração, principalmente pela autenticida~e de V.
Ex11 nesta Casa, não s6 na seara jurídica, onde V. Exa é um mestre, mas também em todos os a&Suntos concernentes, especialmente ao desenvolvimento da nossa região que
é a Região Nordeste.
Agradeço e digo, repetindo o que dizia
no meu pronunciamento, nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho: o Congresso Nacional
tem os poderes e as garantias para decidir,
e conta, agora, com a ajuda do_ Fórum do
Consenso Nacional, através do qual o Senado Federal e a Câmara dos Deputados receberão, com_ a maior velocidade possfvel, as
sugestões da sociedade.
Esse nosso projeto, nobre Senador- Cid
Sabóia de Carvalho e Srs. Senadores, visa
efetivamente propiciar o desbloqueamento
de cruzados para investimentos produtivos,
que serão aprovados dentro do recém lançado Pla:10 de Cómpetitivida_de Industrial.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, muito obrigado. {~fui to bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Concedo a palavra ao nobre Se.nador
Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. CID SABÓJÁ DE CARVALHO
(PMPB - CE. Pronuncia o seguinte discur·
so.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, entendo que os temas enfocados no chamado Projetão não devem ingressar no Fórum dó Con.senso Nacional. Primeiramente, porque aquilo que ê proposto pelo Presidente da Repliblica, em grande quantidade ou, melhor dizendo, as intenções do Presidente da Repáblica são sempre inconstitucionais. E não podemos admitir um fórum que vá dirimir idéias
absolutamente adversas h Constituição. Amanhã, no final de tudo, o que teremos obra-
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do é ex:atamente a inconstitucionalidade. E

assim não seria o fórUm do consenso, seria

o fórum do desacerto, do desconsenso, do
choque com a Lei Maior do Pais, com a Carta Magna que deve ser respeitada pelo Presidente da Repóbtica. Esse é um dos cuidados
maiores, cujo conselho se deve dar Sua Excelência o Presidente da Rept'iblica: rer:;peito l:t
Constituição Federal
Hoje- já disse isso há pouco- fui ao Fórum do Entendimento Nacional Vi aquela
proposta, em questão de ordem, que alteraria o nome para Fórum de Debates. Fiquei

preocupado com esse pleonasmo e mais foi
a minha preocupação com a tendencia pleo-

nástica do fórum quando ouvi as propostas
do Partido dos Trabalhadores, capazes delevar o fórum a substituir o Congresso Nacional, o que levou o Senador Fernando Henrí-

que Cardoso, Líder do PSDB, a tomar uma
atitude meritória de dizer que não se estava
cogitando criar ou não o Congresso Nacional. porque este preexiste. Ora, se este fórum
for debater inconstitucionalidades, pior ainda, se for invalidar ou levar a um impasse o
Congresso Nacional, o caminho, evidentemente, estará cheio de obstáculos, porque é um
caminho irreal, é um caminho impossível, é
um caminho impreciso, pelo qual a sociedade não deve passar.
Entendo eu que esse fórum deve tratar
de alguns assuntos urgentes para a Presidência da Repó.blica, mais urgentes para a sociedade brasileira, urgentes soluções para os
três poderes, mas soluções que caibam perfeitamente na letra constitucional, na aptidão
de cada poder, aquilo que não seja uma subversão social nem uma subversão letal; soluções que sejam encontradas entre parlamentares, empresários, membros do Governo,
aconselhamentos para que atos administrativos sejam praticados no ca.minho absOlutamente certo.
O Sr. Epitácio Cafeteira - Permite-me
V. Ex8 um aparte?

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
- Ouço V. Ex8 com muito prazer.
O Sr. Epitácio Cafeteira - Estou acompanhando o p:ronunciamento de V. &.8 e concordando em gênero, ntímero e grau com
as palavras de V. Ex8 Gostaria de d*er aqui
que tenho uma profunda admiração pela capacidade política do Presidente da Reptíblica. Sua Excelência tem conseguido, nesse
campo, chamar sobre si todos os holofotes
da imprensa brasileira Sua Excelência tem
conseguido dominar os momento's mais importantes da vida nacional. Assim o fez na
véspera do início destalegislatura, com a edição das Medidas Provisórias n05 294 e 295, e
repetiu o feito na vêspera da posse dos novos governadores com esse pacotão, com esse projetão, que foi mandado para o Congresso Nacional. E aproveitou ainda a instalação
de um foro, que seria o foro para reunir empresários, trabalhadores, segmento~ sociais
na busca de uma política salarial que o Brasil não tem. E, de repente, Sua Excelência

não permitiu que ninguém discutisse a polftica salarial. Jogou o projetão e os políticos
resolveram recebê-lo neste fórum. Foi, no
meu entender, assim uma espécie de Scud
que caiu dentro desta Casa hoje pela manhã.
E, de repente, passamos a ser responsáveis
por tudo que não for feito. Qualquer coisa
que o povo reclame; Sua Excelência diz:
"Bom, está na ~o do Congresso Nacional
f'Xaminar o nosso projeto. Enquanto o Congresso não se pronunciar, não haverá soluç§o'~ Hoje, no Regimento Interno desse fórum, ficou estabelecido que cada parlamentar, que cada participante tem apenas 3 minutos para dizer o que pensa. É, parece que é
a hora e a vez do Enéas.. Aqui o cidadão apenas vai dizer o seu nome. Terá 3 minutos para falar sobre, por ex:emplo, aposentadoria,
fim da aposentadoria por tempo de serviço,
fim da .estabilidade do funcionalismo p(!blico, o que significa também dizer fim da jurisprudência, porque a jurisprudência garante
o direitõ adquirido; fim da Petrobrás; enfim,
uma série de assuntos polêmícos. No meu
entender, o Congresso, que é o fórum-permanente do consenso e das decisões nacionais,
de repente transformou-se; reuniu-se hoje
sob duas presidências; dois presidentes numa reunião que passei a não entender. Preocupa-me, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, como o povo vai olhar para n6s, que
não vamos resolver sobre essa série de projetas. No meu entender, o fórum deveria mandar um Patriot para derrubar esse Scud; devolvê-lo ao Palácio do Planalto e dizer: '\Senhor Presidente, elabore os projetas de Vossa Excelência e as emendas constitucionais.
O Congresso Oestá aquí para ccaminá-las e
para contribuir com os seus projetas e as
suas emendas". Quero, portanto, neste momento, me congratular CO:II! V. Ex11 O Fórum
não pode, com Congressistas, se pronunciar
a favor de medidas inconstitucionais, enquanto a Constituição não for mudada. Parabéns,
nobre Senador.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
-Agradeço demais o aparte de V. Ex 0 , que

está perfeitamerite calcado na minha linha
de raciocínio. V. Ex8 traz luzes das mais interessantes para o meu raciocínio.
AgOra, imagine V. &a, estamos sendo levados a uma atividade prévia, a comprometermos a nossaatuação de senadores e deputados, porque-no momento em que, num Fórum, debatemos contra a Constituição, amanhã estaremos comprometidos a votar, na reforma constitucional, daquele modo.
Agora, veja V. Ex8 o que vamos discutir
nesse fórum: fim da estabilidade.
Ora, isso é utna_preparaÇão para a ditadura. Só os ditadores pretendem funcionários
inseguros, instáveis. Imaginemos a política
como ela já foi em certo tempo. Hoje assume a Presidência alguém comprometido com
o PFL:- demite os servidores do PT, do PDT,
do PMDB, e assim por diante. Amanhã, assume o PT. demite os demais selVidores que
não lhe são fiéis à linha de conduta. E o ser-.
viço p"liblico será uma parafernália.
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Estamos esquecidos de que:: o servidor ptíblico é uma criatura humana; a segurança é

a condição de todo o mundo que tràbalha;
é aspiração de todo ser humano. Toçlos
n6s queremos segura-nça.
O que é a propriedade?
O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador, V.
&a me permite um aparte?

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO

- Ouço já V. Ex'
O que é a segurança que se deseja? A
propriedade é uma forma de segurança; a
estabilidade é uma forma de segurança; o
direito à posse é uma forma de ~gurança;
o sigilo bancário é umã forma de segurança;
o direito a manter sua conta bancária é uma
forma de segurança. Então,_ ~-~ Governo
não quer, evidentemente, segurança, e propõe o fim da estabilidade.
E, antes de dar o aparte a V. Ex-, eu queria -dizer algo muito importante: eu ouvi no
Ceará, onde eu estava, depois de conceder
uma entrevista a uma das televisões locais,
em que eU -n:le Voltava para isso, -vi aparecer
nos telejornais do Pafs o Deputâ.do Maurfiio
Ferreira Lima dizendo que o PMDB concordaria na retirada da estabiJidade _para quem
fosse ingressar no serviço ptíblico.
Imediatamente me dirigi a Brasília e f~
à liderança do meu partido questionar isso._
Fui infon:D.ado que o Deputado Maurllio não
estava autorizado a prolatar esse procedimento que jamais poderá ser do PMDB. O dia
em que o PMDB tiver um posicionamento
dessa monta, desse tipo, uma -posição fascista, não poderá contar com a minha cooperação, não contará comigo em seus quadros.
Seria absolutaqmente impossível.
Liguei para o Presidente do Partido, Deputado Ulysses Guimarães, e S. '&: 8 me disse que o Partido não havia adotado essa posição e ninguém estava autorizado a dizer
que este seria o ato de escolha do PMPB.
Porque o PMDB que conheço é muito p~~-:
mo da cidadania, é o Partido do Qdadão. O
PMDB, ao qual pertenço há tanto tempo e
no qual me eleg~ gosta da pessoa humana;
ele quer ver pessoas felizes. O meu Partido
deseja as unidades familiares tranqüilas. O
meu Pãrtido não gosta do pânico, do terror,
por isso lutou contra todas as ditaduras então existentes no País. O meu Partido gosta
de gente. O meu Partido gosta da infância.
O meu-Partido gosta dos professores. O meu
Partido gosta dos. funcionários ptíblicos. O
meu partido é absolutamente humano, que
não pode se distanciar, abandonar o servidor
póblico a uma sanha mudancista absolutamente errada, somente para impressionar
as pessoas mais pobres deste Pais.

o- Sr. Ronan Tito - Permite-me V. :fxD
um aparte, nobre, Senador Cid Sabóia de
CaiValhO?
l
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
-Ouço V. EJcS, nõbre Senador Ronan Tito.
O Sr. Ronan Tito - Nobre Senador Cid
Sabóia de Carvalho, na verdade, pedi um
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aparte a V. Ex8 antes que estivesse no Ceará, quando V. Exa estava questionando o fórum...
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
- Mas não há problema. Ouço V. Exa com

o mesmo prazer.
O Sr. Ronan Tito - Queria, nobre Senador ad Sabóia de Carvalho, reportar-me
~uele

momento em que V. Ex11 via no fórum
a possibilidade da mudança da Constituição,
ou a pretensa intenção de ver no fórum uma
renovação da Constituição. Devo dizer que
foi naquele momento em que pedi o aparte
a V. Ex'
O SR CID SABÓIA DE CARVALHO
-Pois não.
O Sr. Ronan Tito- Hoje, quando adentrei este recinto, lembrei-me muito da Comissão de Institucionalização da Constituição,
ou da Sistematização, que é a mesma coisa.

quando aqui se discutia se famas ter um regimento interno, um mini-regimento, up1 maior
regimento, um menor regimento. Eu atê sugiro, a partir deste modesto aparte que dou
a V. Ex•, que tenhamos seis meses de prazo
para elaborar o Regimento. Não é uma boa
idéia? Faremos o regimentõ, para depois fazermos o fórum de entendimento. Não mais
que seis meses; acho que é um tempo razoáveL Depois de seis meses esgotados, então,
partiremos para a constituição das comissões.
Aí as comissões vão fazer, também, digamos,
um pequeno regimento das comissões. Sabe
do que tenho medo, Senador? De, neste desdobramento, cairmos no funcionamento normal do Congresso Nacional O Congresso
Nacional e.~Ciste no mundo todo para debater
os grandes temas.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
- Exatamente. Concdtd.o com V. Exa

O Sr. Ronan Tito - Inclusive os temas
do momento, os momentosos temas de Governo. Por exemplo, tenho escutado falar
muito em modernidade. Modernidade, no
meu entendimento, é seguir a lei; modernidade é obedecer à Constituição. Tenho também
escutado outros temas, por exemplo, de que
o Brasil precisa alcançar o Primeiro Mundo.
Mas parece que o Governo está querendo
governar o Brasil como se estivéssemos no
Primeiro Mundo. No entanto, no momento
em que fala no Primeiro Mundo, está tentando nos jogar para o Querto Mundo. Porque,
nessa progressão em que vamos, num d'esclmento demográfico de 2,2% e num decréscimo do PIB na base de 4.6, chegamos a uma
diminuição do podet; de compra de cada cidadão da Orde!Il. de quase 7%. Quer diz_er, nós
estamos hoje com uma ren~da per capita do
brasileiro inferior a 1978, c estamos discutindo al se é o Quarto Mundo, se é o Segundo
Mundo. Há pouco tempo, nobre Senador,
só para concluir o meu raciocínio, nós estávamos num debate sobre as medidas provisórias, principalmente econOmicas, ng meu gabinete? ainda era eu o Uder e convidei alguns luminares da economia para discutir

aquelas medidas - e o Senhor Onofre Quinan honrou-nos com a sua presença e nos
disse: "O_ Brasil precisa é de produção. Com
prcduçlo nós resolvemos 90% dos problemas, e se DOI dedicarmos à produção, nós
vamos_ ajudar também a resolver os outros
10%. Peço depois ao nobre Senador Onofre
Quinan. que, se eu não fui fiel à sua idéi~
depois me corrija. Mas é disso que nós precisamos, se nós temos um incremento populacional E esse Govem.o está estudando noite e dia como fazer recessão! Pelo amor de
Deus, Sr. Presidente! Ou nós todos estamos
ficando loucos ou esse Governo quer urgentemente nos levar para o Quarto Mundo,
pensando que está no Primeiro Mundo. Precisamos colocar primeiro a cabeça na modernidade. Modernidade é obediência à lei, obediência às instituições. obediência à Constituição _e, a partir daf, então, com os pés, a
cabeÇa e o coração no Terceiro Mundo, lutarmos para chegar ao Primeiro Mundo. Agradeço a V. Ex8
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na lama, nós, os mortais que estan:fos aqui,
no mesmo terreno, numa mesma planície,
de igual para igual.
E evidente que o quadro é da maior gravidade. Mas, diante de uma ameaça ll Constituiç§.o, diante de uma ameaça ao direito de
aposentar-se, diante da ameaça à estabilida_de, nós vã.mos assumir essa miséria e levá-la
para um fórum, e discutirmos isso1 comprometendo a nossa atuação no Congresso Nacional? Esse fórum, para ser sério, não pode acolher as intenções presidenciais. Não
pode acolher essa carta de intenções do Presidente da Reptíblica. O fórum do entendimento é um encontro honesto, não é nada
que se produza em agência de publicidade.
Porque, hoje, eu temo muito que as intenções do Senhor Presidente da Reptíblica tenham sido produzidas em uma agência de
publicidade do País. Tenho muito m~do que
tenha acontecido isso, para se tirar mais um
efeito, para se tirar, como bem acentuou o
Senador Epitácio cafeteira, ressonâncias capazes de encobrir outros sons porventura
existentes no País. Esse homem quer a luz,
esse homem quer todas as claridades para
si, quer todos os palcos, quer todos os picadeiros, não divide a cena, e quer com isso liquidar a democracia brasileira.
Lamentavelmente, o tempo é muito cur~
to, Sr. Presidente, mas quero apends finaliw
zar dizendo que se esse fórum é para discutir contra a Constituição, se esse fórum é para insinuar contra a democracia, se esse fó- .
rum é para se discutir se podemos ou não
confiscar as liberdades humanas, não irei a
esse em nenhuma condição. Romperei com
·
ele imediatameilte.
Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.
(Muito bem! Palma&.)

O SR. CID SABOIADE CARVALHO
- Muito obrigado pelo ilustrado aparte de
V. Exa Eu quero dizer que no Quarto Mundo, no Primeiro, no Segundo ou no Terceiro, a verdade é que a média de vida do brasileiro não vai além dos 65 anos. E 1 quando
pensamos em retirara aposentadoria por tempo de serviço para termos apenas uma compulsória aos 65 anos, nós estamos dizendo
aos brasileiros: voces vão trabalhar até à
morte ou- vão se aposentar para a morte, para a espera da morte. Imediatamente virá a
morte.
Poucos são os que vivem além dessa idade dos 65 anos. Não somos apenas um país
da mortandade infantil, mas nós temos também uma grande mortandade da juventude,
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiboje agravada pela droga, hoje agravada pelo ro) - Concedo a palavra ao nobre Senador
alcoolismo, por mil vícios e por mil possibiliJosé Fogaça (Pausa.)
dades de acidentes. Hoje, nós temos pessoS. Ex8 não está preserite.
as qtie envelhecem precocemente, que não
Concedo a palavra ao nobre Senador .Autêm direito à saúde, que -Dli6 estão tendo direo.Metlo. (Pausa.)
reito agora- nem à tranqüilidade de espírito.
<:;. & 8 não está presente.
Como vão viver cidadãos atabalhoados,
Con_C'-Uo
a palavra ao nobre Senador
perdidos nos caminhos de um Governo que
Nelson Carneiro, para comunicação inadiável.
sempre--assusta, que sempre faz medo, que
tem sempre notas f(mebres para distribuir
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB
com a sociedade?
É evidente que o quadro é da maior gra- . - RJ. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
vidade. Agora, imagine, Senador Ronan Ti- Presidente, Srs. Senadores, transcorre, boje,
to, enquantõ aiscutimos em que mundo nós o centenário de um grande brasileiro de_scoestamos, nãO" vamos ver o final da discussão. nhecido do Brasil. Refiro-me ao baiano, enNós vamos viver pouco. Todos nOO. vivere- genheiro geólogo, Manuel Ignácio Bastos.
mos muito pouco. E os que trabalham perde- Foi ele que nos idos de 1931 ou 32, na re.
riam inapelavelmente o direito ao descanso gião do Lobato, na Bahia, viu que a populafinal, ao descanso de tantos anos de trabalho, ção local não usava querosene. Utilizava
porque a aposeritãdória aos 65 anos tão-so- um óleo que saía da terra e que iluminava
mente, essa compulsória, é uma mera fanta- os fifós da pobreza. Teve então o cuidado
sia de quem não tolera aqueles que trabalham. de reunir esse material e levar ao professor
O qUe está" se manifestando neste Pafs é da Escola Politécnica da BahiaJ o professor
que o Governo que af está não tolera as pes- de Mineralogia e Geologia, Sousa Carneiro,
soas que trabalham. Ele convive muito bem para que o esrnminasse com os alunos da Escola Politécnica. Esse material foi pesquisacom outros acontecimentos.
Hoje, pela manhã, Sua Excelência o Pre- do demoradamente e _os resultados foram pusidente da Reptiblica esteve voando, mas não blicados er:Q uma entrevista que o Diário
é marajá. Marajá é quem está com os pés de Noticias local divulgou no dia 1° de abril
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de 1933. dizendo que aquele óleo era petróR
Ieo, palavra qut; naquele tempo, era proibida no Brasil. Teve posteriormente Manuel
Ignácio Bastos, um homem introvertiAo, a co-

laboração de um extrovertido, Presidente
da Bolsa de Mercadorias do Estado, Oscar

Cordeiro.
Mas, a Petrobrás até: hoje esquece essa
primeira fase, esse pioneiro, para só conside-

rar a história do petróleo no Brasil depois
que o Presidente Getlilio Vargas, em 1938,
visitando esse mesmo local, Lobato, ali sujou
a sua roupa branca.
Aquele homem humilde, que não tem seu
nome nas refinaria~ que não tem seu nome
nos navios da Fronave, esse hoínem que o
Brasil esqueceu, esse homem que viveu pouco e cuja vitlva somente sobreviveu graças a
uma pensão que, quando deputado, em 1947,
obtive da Câmara que fosse aprovada, esse
homem desconhecido do Brasil, esse pioneiro, completaria hoje 100 anos se estivesse vivo.
Minha presença nesta tribuna, testemu·
nha que fui desses primeiros dias da luta pe·
lo petróleo, da conquista do petróleo, da revelação do petróleo, é uma homenagem a
tantos outros que lutaram anonimamente
neste País e, até hoje, não têm seus nomes
guardados na gratidão do povo e nem na lembrança das instituições. (Muito bem!)

O SR PRESIDENTE- (.Ílirceu Carneiro) Concedo a palavra ao nobre Senador
Francisco Rollemberg. (Pausa.)
l
S. &a não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador César Dias.
O SR CÉSAR DIAS (PMDB- RR Pronuncia o seguinte discurso. Sem reyi.são do
orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, o
Congresso Nacional é uma a de ressonância
da sociedade brasileira. A nós, Parlamentares, cabe a função de porta-voz das reivindicações mais legítimas do povo deste Pafs,
que sofre o impacto e as conseqüências das
medidas económicas e administrativas que
Vêm sendo adotadas por alguns setores da
Administração federal
Nos 11J.timos meses, e principalmente nestes t:i:Itimos dias, tem ecoado nesta Casa um
forte clamor proveniente das classes mais representativas dos municípios onde foram fechadas, no dia 4 de março, 1.430 agências e
postos do Banco do Brasil
Para as comunidades do interior do Brasil é elâremamente prejudicial, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a saída da tínica instituição financeria disposta a fornecer crédito
para impulsionar o desenvolvimento dos
mais distantes rincões deste Pafs.
Em todo o território nacional, o Banco
do Brasil sempre desempenhou um relevante papel, marcando sua presença dnde os
bancos particulares não se interessavam em
ac instalar; e nesses locais ele cumpre uma
missão de caráter social e econõmico importantíssima para a região.
A decisão inicial do Banco do Brasil penalizava um m1mero maior de localidades;
mas acabou sendo forçado a rever sua posi-

ção. Nesse episódio, não resta dúvida, Sr.
Presidente, que a pressão p·olftica da Bancada governista, através de seus ilustres e mais
inteligentes Parlamentares, foi decisiva para
diminuir o nt:i:mero de agências a serem fechadas. &tava previsto o fechamento de 1.639
agências, mas, através da intetVeniência desses parlamentares, foram preseiVadas 209.
O pr'oblema persiste, porém, para um imenso ntímero de localidades brasileiras que,
apesar de pequena~ pobres e distantes, ne·
cessitam. da presença das agências agora extintas.
Por este motivo, ocupo hoje a tribuna
desta Casa, em nome dos roraimenses e do
município de São João da Baliza, para protestar contra o fechamento do posto de atendimento do Banco do Brasil lá existente. O
encerramento dos serviços do Banco doBrasil nessa localidade provoca um enorme esvaziamento de toda a região e de diversas outras áreas carentes do meu Estado, que ficarão desassistidas sem a presença dessa importante instituição financeira
E preciso, Sr. Presidente, que o Governo reflita melhor sobre sua obsessiva idéia
de extinguir empresas, fechar agências e de·
mitir pessoa~ que vem angustiando e aterrorizando a sociedade brasileira desde o ano
passado.
A reforma administrativa implantada até
agora no Banco do Brasil ainda não demonstrou resultadO$ que justifiquem, do ponto
de vista econôm.ico, as medidas adotadas, sobretudo se levarmos em conta os imensos
custos sociais que elas acarretaram.
As localidades do interior deste imenso
Brasil merecem um tratamento especial do
poder pt:i:blico deste Pafs, precisam da presença, da ajuda e das linhas de créditos do Banco do Brasil para se desenvolver, atrair o
progresso e evitar que Seus habitantes migrem para os grandes centros urbanos à procura de melhores condições de vida.
Por isso, Sr. Presidente, Ses. Serladores,
aqui, no Cong_res~_ Nacio na~ solicito à admi·
nistração do Banco do Brasil que reflita melhor sobre o fechamento desse importante
posto de serviço na região de São João da
Baliza, e São Luiz do Anauá lá nos tíltimos
rincões da nossa Pátria, que é o nosso querido Estado de Roraima.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente,
(Muito bem! Palmas.)

COMPARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES:
Carlos Patrodnio - Coutinho Jorge Divaldo Suruagy - Magno Bacelai' - Iram
Saraiva- José Samey --Jt:i:lio Cainpos- Ronaldo Aragão - Ronam Tito.
Durante o discurso do Sr. Cesa:r
Dias, o Sr. Dirceu Carneiro, 1° Secretário. deixa. a caçteira da presidência
que é ocupada pelo Sr. CadO$ De'
Carie, 2" Vice-Presidente.

O SR PRESIDENTE (Carlos De'CarU) -

É lida a seguinte:
PROPOSTA DE EMENDA À
CONSTITUIÇÃO N" 6, DE ,1.991

Dá nova redaç§o h letra "b", do
inciso X, do § 2°, do arL 155 da Conatitulçio FederaL
As Mesas da Câmara dos Deputados e
do Senado Federal, nos terniOs do art. 60
da Constituição Federai, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucionaL
Artigo t:i:nico. Dê-se à letra b, do inciso
X do § 2°, do arl 155 da Constituição Federal a seguinte redação:

"Art. 155. Compete aos Estados e
ao Distrito Federal instituir:

•
········..-·--···--····--·-·§ ZO O imposto previsto no inciso

I, b, atenderá ao seguinte:

X- não incidirá:
b) sobre as operações que destinem
a outros Estados energia elétrica;

····--···----···---·····- "
Justificação oral
Sa1a das Sessões, 20 de março de 1991. Garibaldi Alves Filho-1sier Maia -J tília
C8mpos- Coutinho Jorge- Ronaldo Aragão
-Humberto Lucena -Jonas Pinheiro- Henrique Almeida- Iram Saraiva- Antonio Mariz - JUtahy Magalhães- Francisco RolJemberg - Pedro Simon - Onofre Quinan Oziel Carneiro - Ronan Tito -Nabor Júnior
-Alfredo Campos - Irapuan Costa JóniorA1o::andre Costa- Valmir Campelo - Mauricio Corrêa -Albano Franco - Beni Veras
- LucfdiO Portella -Nelson Carneiro- Darcy .
Ribeiro- Epitácio Cafeteira --Levy Dias-Aluizio .Bezerra- ~r D~
O SR PRESIDENTE (Cados-Die'Ó!rti)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves Filho, para justificar a proposta
de emenda à Constituição.

O SR GARIBAIDI ALVES FILHO
(PMDB- RN. Para justificar.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a presente proposta de
emenda tem por escopo revogar a imunidade tributária prevista na Constituição Federal, com relação ao IMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) de nfvel
estadual nas operações que destinem a ou-tros estados petróleo, inclusive lubrificantes
e combustíveis Itquidos e gasosos dele deriva·
dos.
A Constituição Federal, ao dispor sobre
as imunidades do imposto sobre operações
relativas h circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte (ICMS), esta~beiece:

·~ 155. -··-··-·--·-·-·--···§ ZO O imposto pW!isto no inciso
I, b, atenderá ao seguinte:

~Sobre a

mesa, Proposta de Emenda à Constituição que será lida pelo Sr. 1° Secretário.

X - Não incidirá:
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b) sobre operações que destinem
a outros estados petróleo, inclbsive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasososdele derivados, e energia elétrica;

'
Com a supressão da regra constitucional
o ICMS passará a incidir sobre as operações
de circulação de petróleo e seus derivados.
O transporte de petróleo interestadual é
uma operação que está no campo de incidência do ICMS, pois o fato gerador é a operação relativa à circulação de mercadoria e à
prestação de serviço de transporte entre estados. Não obstante, a Constituição, no artigo
transcrito, favorece com uma imunidade especffica a referida operação. A imunidade fiscal (ICMS), que abriu uma exceção à regra
de que mercadoria (petróleo) transportado
de um para outro, estado fica sujeita ao pagamento do ICMS, não encontra qualquer justificativa. Senão Véjãmos. Quando uma exceçlo (imunidade) se opõe lt irrestrita aplicação de uma regra, há de apoiar-se, para legitimar-se, em razão plausível, racional, convincente, como, verbi gratia, as imunidades previstas no art. 155, da Constituição. A imunidade fiscal relativa ao transporte de petróleo
e seus derivados de um para outro estado,
soa como inocultável casul'smo ou encarte teratológico. Tal proibição (imunidade), por
uma estranha ou singularíssima coincidência,
penaliza, justamente, os Estados do R\o Grande do Norte e do Ceará, inseridos no nordeste, no semi-árido nordestino, que nos termos
da Constituição, estão incluídos no9 objetivos do Estado Federal de promover o seu
desenvolvimento e erradicar o seu crescente pauperismo (art. 43, da Constituição). O
Nordeste, é hoje, um dos maiores bolsões
de miséria do terceiro mundo, mas dispõe
de recursos naturais incalculáveis. O Rio
Grande do Norte produz, diariamente, perto de 80 (oitenta) mil barris de petróleo,
em terra, e o Ceará, aproximadamente, dezessete mil barris diários, extração _feita a
custos bastante moderados. Para um Pafs
que não é auto-suficiente em petróleo, é fácil avaliar a importância da contribuição dos
dois estados nordestinos. Tal riqueza, escravada, repete-se, no semi-árido nordestino,
praticamente em nada favorece os referidos
estados produtores de petróleo, em face da
imunidade fiscal, que lhe tira a faculdade
de cobrar ICMS sobre as ~perações de transporte do seu petróleo e gás abundantes para outrosestack.~ ~quinhoados COIXl- refinarias.
Há um aspecto na concessão da imunidade fiscal em exame que merece um reparo
especial: conflita, deliberada e flagrantemente, com a letra e o espírito da própria Constituição. Por ocemplo: o art. 151, da Carta
Magna, estabelece que é vedado instituir tributo que não seja unüorme em todo território nacional, mas ressalva: admite-se a conecssão de incentivos. fiscais destinados a promover o equiUbrio do desenvolvimento sócio-e~
conOmico entre a.:; diferentes regiôes do Pais. No caso da imunidade fiscal prevista no
art. 155, § 2°, inciso x; letra b, da Constituição, isto é, proibição de cobrar ICMS sobre

o petróleo transportado do estado produtor
para outros estados, o que se alcançou foi
justamente o oposto do que pretende a Constituição. Com a imunidade fiscal em exame,
acentuou:-St:< o_ desnível que_ separa a miséria
do nordeste das outras regiões desenvolvidas,
favorecidas com refinarias. Um flagrante caso de colonialismo interno. O nordeste, é
bom que se diga e repita, não necessita de
ajudas caridosas para alcançar um desenvolvimento que resgate a sua gente da vida de
pen11ria em que vegeta. Basta, para tanto,
que não lhe imponham a tarefa, que seria irô~
nica se não fosse trágica, de subsidiar com
a sua indigência crescente a prosperidade
crescente de outras regiões.
Atente-se para o caso do Rio Grande
do Norte: ê o maior produtor de tungstên.io
(scheelita) do Pafs, e também o maior produtor de sal. Produz, hoje, em terra, perto de
oitenta mil barris de petróleo por dia, petróleo que, no mercado internacional, alcança o
preço superior a 20 dólares o barriL E é: o
maior produtor de tântalo e diatomita do
Brasil. Não obstante, o Rio Grande do Norte não tem renda suficiente para, em época
de estiagem, assegurar o pagamento pontual
do seu funcionalismo. Ademais, impõe-se,
por oportuno denunciar: o nordeste sofre,
de longa data, uma inocultável espoliação
em sua economia. Exporta muito mais do
que importa e o saldo de sua balança comercial, que é grande, não ê aplicado em benefício da região. A Sudene cresceu em prédios
e míngua cada vez mais em recursos. A nossa pequena poupança é, quase toda, transferida para outras regiões, não obstante o arL
192, inciso VII, da Constituição., determinar
que, em lei complementar, estabeleça-se critérios restritivos da transferência de poupança de regiões com renda inferior a média nacional para outras de maior desenvolvimento.
Por todas estas razões, fa.z.-se necessário
e urgente suprimir a imunidade fiscal (ICMS),
prevista no art. 155, § 2°, inciso X, letra b,
da Constituição, que, com lnocultável caráter punitivo, impede que estados nordestinos,
produtores de petróleo, cobrem ICMS das
operações de transporte de petróleo e gás
que produzem para outros estados. _Será pro·vídéncia que, em obediência :à Constituição
(art. 43), atenderá a urgente Uécessidade de
atenuar o desnível entre as regiões do País,
objetivo que, só por si, justificaria a elimina-

ção da intolerável imunidade fiscal (ICMS).
Por outro lado, asseguraria aos ditos estados
do nordeste obter, pelo menos, a vantagem
de Ulll3 renda--ffsc31 do petróleo e gás que
produzem, o que lhes permitiria minorar as
precarlssimas condições de vida da sua gente que, em ra2ão da crescente escassez de
proteínas em sua alimentação, está se transformando em uma sub-raça de nanicos, como denunciam relatórios insuspeitos e fundamentãdos de nutricionistas de renome internaciOnaL
Sr. Presidente e Srs. Senadores, deixo
aqui o apelo no sentido de que possamos
aprofundar a discussão deste projeto de emen-
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da constitucional e possamos fazer justiça
aos estados produtores de petróleo.
Era o que· tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O SR- PRESIDENTE (Carlos De'Carli)
-A proposta de emenda :à ConstituiÇão que
acaba de ser lida está sujeita às disposições

especfficas constantes dos a_rts. 354 e seguintes do Regimento Interno.
Os Srs. Líderes deverão encaminhar :à
Mesa os nomes dos integrantes de suas bancadas que deverão compor, de acordo com
a porporcionalidade partidária, a comissão
de 16 membros in~bida do exame da matêria. Dessà comissãO, que a presidência designará dentro de 48 horas, deverão fa.z.er parte, pelo menos, sete membros titulares da
Comissão de Constituição, JJJStiça e Cidadania. A comissão terá o prazo de 30 dias, improrrogáveis, para emitir parecer sobre a
proposição.

O SR- PRESIDENTE (Carlos De'Carli)
- A Presidencia convoca sessão conjunta a
realizar-se, hoJ-e:, à:> :!S hmas e 30 minutos

no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação de vetos presidenciais.

O SR- PRESIDENTE (Carlos De 'Caril) - Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1° Secretário.

É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇÃO N" 14,
DE 1991
Dá nova redaçlo ao art. 65 do
Regimento Interno do Senado Federal
O Senado Federal resolve:
.
Art. 1° O art. 65 do Regimento Interno
do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
''Art. 65. A Maioria, a Minoria e
as representações partidári<es, terão
lideres e vice-líderes."

ParágrafO único. As lideranças das representações partidárias com nómero de membros inferiOr a um vinte e cinco avos da composição do Senado serão reconhecidoS exclusivamente para efeito das atribuições previstas neste Regimento.
Art. '2P Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
Art. 3<>Revogam-se as disposições em contrário.
Justificaç§o
O que se pretende é adequar a existência
das Uderanças com a realidade partidária
f;!lo.:istente no Senado, proporcionando, ao
mesmo tempo, uma compatibilização com a
Lei Orgânica dos Partidos Politicas.
Sala das Sessões, 20 de março de 199L
Affonso ca.margo.

O SR- PRESIDENTE (Carlos De'Carli)
- O projeto lido será publicado e, em seguida, ficará sobre a mesa durante três sessões,
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a fim de receber emendas, de acordo com o
disposto no art 401, § 1°, do Regimento Jnw
terno. Findo esse prazo, será despachado às
Comissões de Constituição, Justiça e Odadania e Diretora.

O SR PRESIDENTE (Carlos De'Carli)
-Esgotado o tempo destinado ao Expediente.

Passa-se à
ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N° 91, OE 1990

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do
art. 376, e, do Regimento Interno)
Discussão, em turno ünico, do Projeto de Decreto Legislativo n° 92, de
1990 (n° 243!90, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acor-

do sobre o Sistema Global de Preferências Comerciais Entre Pafses em
Desenvolvimento, assinado em abril
de 1988, na Cidade de Belgrado (dependendo de parecer da Comissão"

de Relações Exteriores e Defesa Nacional).
Solicito ao nobre Senador Ronaldo Aragão o parecer da Comissão da Relações E x:te-

riores e Defesa Nacional sobre a matéria.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB
- RO. Para emitir parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, sob a aprecia~o desta
Comissã<>t o texto do Projeto de Dec'reto Legislativo n° 92, de 1990 (Projeto de Decreto
Legislativo n° 243-B, de 1990, na CD), que
"aprova o texto do Acordo sobre o Sistema
Global de Preferências comereiaisCiiire Pa:tses em Desenvolvimento, assinado em abril
de 1988, na cidade de Belgrado".
Acompanhando a mensagem presidencial,
que remeteu o referido Acordo para os fins
previstos no art. 49, I, da Constituição Federal, vem exposição de motivos do &mo. Sr.
Ministro das Relações Exteriores, na qual
consta que já ratificado por doze Estados
(.•. ), faltam apenas três ratificações para a
complementação das adesões necessárias a
sua entrada em vigor, nos termos de seu art.
26. Esclarece ainda que 'com a entrada em
vigor do Aco-rdo, poderá ser convocada a
primeíra reunião do Comitê de Participantes
do Sistema Global de Preferências Comer·
ciais, previsto no art 7° do Acordo, que deliberará sobre diversos aspe-ctos relativos li:
sua operação, inclusive o lançamento de uma
rodada nova de negociações destinadas a ampliar as· listas de concessões tarifárias.
Acrescenta, por derradeiro, a aludida exposição de motivos, que o Brasil foi um dos
pa1ses mais ativos na fase de negociação do
Acordo· e, para que possa tomar parte nos
trabalhos do Comite, torna-se premente aratificação por nOsso Pafs.
Trata-&e de acordo no sentido de buscar
a otimlzação da cooperação comercial entre
pafses em desenvolvimento, implementando
um Sistema Global de Preferências. Coopera-

ções comerciais deste tipo, se efetivamente
operantes, a partir de um quadro juridicamente posto, como ocorre com o Acordo
ora apreciado, são de grande utilidade ao comércio internacional, trazendo proveitos miítuos e proporcionando fluxos de comércio
que seriam impraticáveis, sem tais estruturas
convencionais, derivadas da vontade dos Estados.
Q_Brasil tem especial interesse na efetivação do presente Acordo sobre o Sistema Glo·
bal de Preferências Comerciais entre os Países e:IQ.Pesenvolvimento, principalmente diante das grandes dificuldades conjunturais, momentaneamente enfrentadas pelo comércio
internacional bem como, diante da perspectiva do estreitamento das relações comerciais
na década que se inicia,_ devido a .fatores
maJs _amplos,. como neoprotecionismo europeu que· tanto nos deverá prejudicar.
Cumpre destacar, ainda, que os paf.ses
que _participam do Acordo tem uma série
de afinidades com o Brasil, não só de natureza econODmica, possuindo identidades culturais e políticas que podem ser intensificadas.
Pelo exposto, somos pela aprovação do
presente Acordo.
É o parecer, Sr. Presidente.
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O SR PRESIDENTE (Carlos D'Carli)
-Está esgotada a matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Darcy Ribeiro, primeiro orador inscrito.
O SR. DARCY RIBEIRO (PDT- RJ.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão
do orador.) --Sr. Presidente, Sras. Senadoras,
Srs. Senadores:
PRIMEIRA FALA AO SENADO
Quero expressar aqui, preliminarmente,
a honra e a alegria que me deu o povo do
Rio de Janeiro ao mandar~me para esta Casa, como úma de suas vozes. Serei uma voz
fiel a ele e fiel a nÍim, na defesa das causas
a que dediquei minha vida: a liberdade, a democracia, a salvação dos índios, a educac;lo
popular, o pleno emprego, a fartura, a universidade necessária e a Nação Latino-Americana.
Inicio o cumprimento do meu mandato,
neste-Senado da Reptíblica, invocando aquelas pessoas que mais influíram em minha vida póblica e para quem a minhã presença,
aqui, teria maior significação.

Um Tempo sem Rondon
O SR PRESIDENTE (Carlos D'Carli)
Invoco, primeiro, o herói de minha juven- O parecer é favorável.
_
Completada a instrução da matéria. Em - tude e dos primeiros passos de minha vida
discussão_o projeto, em turno ó.nico. (Pausa.) profissional - o Marechal Rondon. Ele foi,
Não havendo quem peça a palavra, encer- a meu ver, o maior dos brasileiros no plano
humanf.stico. Com Rondon aprendi a amar
ro a discussão.
e a respeitar a natureza brasileira e, especialEm ~ota_ç§o.
Os Srs. Senadores que o aprovam quei- mente, os índios.
Invoco Rondon porque vivemos um tem·
ram permanecer sentados. (Pausa.)
po sem Rondon. Um tempo anti-Rondon,
Aprova di:>.
em que suas idéias são negadas. As próprias
O projeto vai ~ promulgação.
Forças Armadas, que cultuam dial'íamente
É o seguinte o projeto aprovado:
a memória de Rondon como sua figura mais
alta, renegam, de fato, suas lições. São militares os que inspiram hoje, dentro da Funai,
PROJETO DE DECRETO
uma política anti-indigenista, oposta à de
LEGISLATIVO N° 97, DE_1990
Rondon. O que nela prevalece é o espfrito
daqueles que se irritam só com a idéia de
_(N° 243190, na Cânlara dos DePutados)
que este País tenha índios. Daqueles que gos- Aprova o texto do Acordo sobre
tariam de vê-los desaparecer. Esta é a postuo Sistema Global de Preferências
ra de imigrantes mal-assimilados, que não
Comerciais entre Países em Desenentendem porque, estando eles tão recentevolvimento, assinado em dbril de
mente aqui e sendo já tão patriotas, os ín1988, na cidadedeBelgrado.
dios que aqui estão desde sempre se negam
a incorporar«: à brasilidade. Ignoram, incienO Congresso Nacional decreta:
tes, que os índios que resistiram a cinco sécuArt. 1° -Fica aProvado o teJI:to do Acorlos de ódio, de guerras de extermfnio, de esdo sobre o Sistema Global de Peferências
cravização, de contaminação proposital com
Comerciais entre Países em Desenvolvimenas doenças dos brancos, continuarão resistinto, assinado em abril de 1988, na cidade de
do~ provações que llies querem impor. GasBelgrado.
tamos cerca de seis milhões de índios no faziParágrafo IÍDico. Ficam suj~itos à aprovamento do Brasil, mas estou certo de que (e
ção do Congresso Nacional quaisquer atas
procl_amo-o com incontida esperança de braque possam resultar em revisão do referido
sileiro mestiço) no futuro haverá mais fndios
AC"ordo, bem como quaisquer ajus:tes Compledo que os trez_entos mil que e:~eistem agora.
mentares que, nos termos do art 49, inciso
Com Rondon, invoco também meu ami:I, da Comtituição Federal, acarretem encargo MarÇal Tupãi ...:. um dos homens de_ mais
gos ou compromf.s:sos gravosos ao :PatrlmOnio
alta espiritualidade que conheci. Foi ele que
nacionaL
saudou o Papa quando de sua visita ao BraArt. ~o Este decreto legislativo entra em
siL Foi também ele que fez o Santo Padre
vigor na data de sua publicação.
dizer, na Missa de Manaus, os nomes de cin-
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oo Uderes índios assassinados. Poucos anos

depois, Marça.l foi, também, assassinado.
Reclamo aqui ante o Senado da RepÍlblica contra a vergonhosa impunidade dos assassinos não s6 daqueles cinco lideres e também de Marçal, mas das centenas de índios,

nossos contemporâneos, assassinados em nossos dias por pequenos portentados locais'
que cobiçam as suas terras.

Alerto aqui ao Senado que o povo de
Marçal, os Guaranis do Sul de Mato Grosso, vive hoje um drama que chama a atenção
de todo o mundo. Os-GUãrã.nis estão morrendo numa onda terrfvel de suicídios. No ano
passado, 31 se mataram e 30 tentaram o suicídio. Neste ano, que apenas começa, 9 suicidaram-se. Eram jovens, rapazes e moças em
flor da idade, que não acharam mais que valia a pena viver a vida de oprimidos e desen-

ganados que lhes imp-omos.
Recordo ao Senado da República que esta nação-índia - os Guaranis - que se suici-

da é remanescente do tronco indfgena que

mais contribuiu para a formação do povo
broasileiro. Foi de mulheres tupi--guaranis
que nasceram os primeiros mestiços brasileiros. Foi com eles que aprendemos o nome
e o uso das plantas, dos animais, das terras
e das águas deste País, hoje nosso. Foi através de suas lições que demos os primeiros
passos na criação de uma civilização nos trópicos.
Hoje, perseguidos pela violência assassina e pela e:x:ploraçáo dos fazendeiros que se
apropriaram de suas terras, os Guaranis vivem a instância derradeira do seu drama.
Desesperados, convertem os mitos da criação
em mitos e ritos de morte. Em sua visão do
mundo, já não há mais Terras Sem Males
para onde fugir. Todo o Brasil está apossado. O grande tigre azul que Mafra, o criador,
combateu e de cuja pele fez o fundo do céu,
volta à vida. Af está de novo para os Guaranis. É um tigre imenso, maior que o mundo.
A Terra, a própria Terra, vendo, aterrada,
pede: Pai, ponha um fim Estou cansada de
comer cadáveres..
Só me cabe dizer aqui, agora, lamentando sentidamente, que esta nossa Nação brasileira não precisa mais de índio nenhum para existir. Mas não existirá jam:ais, em dignidade e vergonha, se deiXar morrer - morrerem até de suicídio- os poucos índios que
sobreviveram à invasão quinhentista.

A LiçAo de Anisio

R

Invoco, agora, o nome preclaro do meu
querido mestre Anísio Tcixeira - a consciência mais lticida que conheci. Trabalhei muitos anos sob as vistas e sob as luzes de Anísio. Gosto de dizer que sou seu discípulo,
com reconhecido orgulho de que ele também
me tinha como tal
,
Juntos, dedicamos inumeráveis horas a
tentar entender como o Brasil consegue a façanha de criar e manter uma escola p6blica
tio desonesta que, repelindo a maioria do
seu alunado, oriundo das camadas mais po~
bres, se incapacita para generalizar a alfabetlzação. Compele deste modo a maioria dos

I

brasileiros à triste condição de marginalizados culturais de nossa civilização letrada. _
Juntos, descentralizamos o Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos do Ministério
da Educação, criando centros regionais de
pesquisa e de experimentação em vários estados. Nosso objetivo era convocar toda a chamada intelectualidade brasileira - sobretudo a intelectualidade abrigada nas universidades - a atuar resffoDsavelmente no campo
da educação popular. Era no sentido de gener3lli:ã.I' a consciência de que um sistema.
educacional ptíblico eficaz e democrático_ ê
requisito essencial para que este Pafs um dia
dê certo.
Juntos, Anísio -e eu, planejamos o primeiro sistema educacional primário desta cidade de Brasflia. Aqui e na Bahia fizemos as
escolas-parque que foram os modelos de que
nos servimos para cristalizar, depois, os Centros Integrados de Educação Ptíblica -os célebres CIEP no Rio de Janeiro. Ressalte-se
aqui que Leonel Brizola foi o primeiro estadista brasileiro a reconhecer a relevância
da educação pública, e o t1nico, até hoje, que
lhe destinou recursos de vulto, necessários
para generalizá-la e fazê-la florescer. E pOde fazê-lo porque havia um modelo prêvio
que tinha sido construído em mente e construído I_la prática, através de e:x:perimentaçã.o

pedagógica.
Juntos, Anísio e eu, planejamos a Universidade de Brasfiia com a preocupação de fazer dela a Casa da Inteligência Brasileira
em que dominaríamos todo o saber humano
e o colocariamos a serviço do desenvolvimento nacional" autónomo de nossa Pátria.
Juntos, vimos todas essas conquistas serem desmerecidas e degradadas por uma ditadura que impôs ao Brasil o retrocesso ~ todos os campos, inclusive no campo da educação, que foi levado ao descalabro.
Juntos, amargamos o cxruo e o ostracismo, com o consolo da convicç!o de que não
éramos punidos por nossos erros, mas pelo
temor que provocavam nossas idéias de lutadores pela democracia e pelo progresso do
nosso povo.
Lembrando Almio, digo aos Srs. Senadores com a mão no coração: é de matar de
vergonha que mesmo províncias ricas como
São Paulo, ou cultas como o Rio de Janeiro,
produzam mais analfabetos do que alfabetizados. Assim ê se definimos alfabetizados não
como quem desenha o nome, mas como aquele que é capai de escrever um bilhete ou
de ler um anúncio de jomal.
É de matar de vergonha, também, a situa--ção de nossas escolas médias, reduzidas lt nulidade, bem como das escolas normais e das
faculdades de educação que constituem matrizes dos sistemas educacionais em todo o
mundo, mas que, entre nós, se tomaram incap.::!Zes de formar professores motivados e competentes.
:é de matar de vergonha o descalabro de
nossas universidades. Na maior parte delas
o professor faz de conta que ensina e o aluno faz de conta que aprende. O seu oficio é
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fabricar diplomas, reduzindo o seu papel de
qualificador da classe média.
Sr. President~ imensa--é a gravidade desse problema, porque é através da educação
superior que se domina e se cultiva o saber
erudito de nossa civilização. É também através dela que se produzem e reproduzem quadros profisSionais, técnicos e científicos de
uma nação moderna.
O nosso fracasso na tarefa, indispensável
e inadiável. de criar e manter um sistema
educacional eficaz e democrático é tanto
mais grave, hoje, porque o Brasil vive o trauma de uma transfiguração cultural inconclusa.
Assim como no passado mais remoto surgimos culturalmente daquela transfiguração
que, desindianizando fndio, desafricanfzando negros e deseuropeizando brancos, gerou
os brasileiros, agora, de um Brasil rfistico,
arcaico, nasce um Brasil moderno. E nascemat
Nas 1lltimas décadas, nossa população
que era majoritariamente rural passou o ser
majoritariamente urbana. Obsolesceu, em
conseqüência, a cultura I11stica de transmissão oral da grande maioria dos brasileiros.
Apesar de arcaica, aquela cultura era suficientemente integrada e funcional para prover
padrões básicos de adaptação ecológica, de
ordenação social e de expressão da criatividade popular. P_ostos nas cidades, nossos rurfculas se vêm deculturados e perdidos numa terra de ninguém. São compelidos a integrar a
cultura urbana que é essencialmente letrada, mas encontram vedada a única porta de
acesso a ela, que ê a escola pública; que está de fato, vedada. Cria~se assim uma mãssa
imensa de analfabetos que são inadaptados
cuolturais e marginalizados sociais porque
perderam sua cultura original sem ter acesso à cultura nova.

A Utopia de Jango
Invoco, agora, outro querido amigo, o
Presidente João Goulart. Com ele lutei muito para passar este Pa!s a limpo, criando
uma nova institucionalidade, mais aberta,
mais democrática, mais participativa e mais
responsável
Passados tantos anos de silêncio e de calúR
nia sobre -o seu nome, ele ressurge como o
Presidente que mais forte e mais responsavelmente tentou alargar as bases sociais da.
vida nacional. Pesquisas de opinião realizada& em 1964, mas só recentemente difundidas, nos dizem que quando do golpe militar
seu Governo de reformas contava com o
apoio da maioria dos brasileiros.
Efetivamente, aquele Governo, de que
participei como Ministro da Educação do
Gabinete Hermes Lima e, depois, como Chefe da Casa Civil, lt frente da campanha pelas
reformas de base, nio caiu por eventuais de:
feitos nossês. Foi derrubado porque representava uma ameaça inadmissível para as elas
ses dominantes nativas e seus associados estrangeiros. Caímos tombados por uma intentona urdida no estrangeiro, como se comprovou, posteriormente, com a difusão dos arquivos do presidente norte-americano de então. Isto é o que tem de arriscado conspirar
R
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com os norte-americanos. AD cabo de vinte
anos, eles publicam tudo ou quase tudo.
Sob o comando do Presidente João Goulart, tantamos uma reforma agrária que desse acesso à propriedade familiar, aos trabalhadores do campo. Jango, grande fazendeiro, mas com enorme sensibilidade de estadista, dizia que, com 10 milhões de proprietários, a propriedade estaria muito melhor' defendida e mais gente comeria a educaria os

filhos.

·

Um dos ideais maiores do Presidente
João Goutart era repetir a façanha que reali-

zara quando Ministro do Trabalho de dobrar o salário mínimo. Recordam-se V. Exas
que o salário mínimo era, então, 125 _d~lares
e Jango desajava elevá-lo a 250 dólares.
Outra preocupação do seu governo era
pôr sob controle nacional o capital estrangeiro. Não_ o expropriando, mas fazendo reoonhecer que ele tem dois componentes tliversos e imissfveis. O capital estra-ngeiro propriamente dito, aquele que ingressou no País
em qualquer tempo e de qualquer forma, e
que tem direito a retorno e a remessa anual
de lucros. E o capital nacional pertencente
a estrangeiros, que deve correr o· destino
dos capitais pertencentes a brasileiros. Havendo crescido aqui em cruzeiros não deve
gerar dólares de exportação.
O que sucedeu ao povo brasileiro dep_oís _
do golpe militar e em conseqüencia dele foi
exatamente o oposto que pretendfamos fazer.
Dobrou-se a concentração monopólica
da terra em mãos latifundiárias infecundas
que não produzem e que não deix:am produzir.
Decuplicou-se nossa dependência com
respeito ao capital estrangeiro e o mercado
internaciona~ fazendo a divida externa saltar
de três bilhões para mais de 140 bilhões de
dólares. Em conseqüência, empobreceu-se o
Brasil, até estancar sua capacidade de crescimento.
AJ:J invés de dobrar o salário mínimo para 250 dólar~ como pretendíamos, o reduziram ~ metade, condenando o povo brasileiro lt penúria e ~ fome que hoje presencíamos estarrecidos.

A Nação latino-Americana
Encerro estas minhas invocações recordando algumas pessoas que tiveram importância decisiva para mim nos meus anos de cdlia. Primeirissimamente, meu amigo e companheiro Salvador Allende - o herói-mártir
do povo chileno. Saúdo o embaix:ador chileno que está presente. Recordo aqui, com o
IJ13ior orgulho, que trabalhei como assessor
de Allende naquele seu esforço sem paralelo de implantar o socialismo em liberdade.
Invoco também o General Velasco Alvarado, que um dia me convidou para ajudar
sua equipe, liderada por carias Delgado, a
pensar a revolução peruana. No Peru daqueles claros anos, num exercício esplêndido de
experimentação numérica, conduzido por
Varsavski, tentamos prefigurar o Peru que
os peruanos querem edificar para sua própria felicidade.
'

Devo também uma palavra a tantps coleg:!s meus das universidades nacionais do Uruguai, da Venezuela, do Peru, do México, da
Costa rica, e da Argélia. Com eles trabalhei
muito, seja em projetas de reforma de suas
próprias universidades, seja em planos de criação de novas universidades. Desse ofício vivi em meus anós de desterro. Teriam sido
uns tristes anos não fossem as oportunidades.
de convivência e de trabalho que me foram
abertas po-r estes ifteuslrmãos latino-americanOs, Graça:f á ·eles vivi no exllio alguns dos
anos mais fecundoS de minha vida.
Rafzes do Atraso

É, pOis, com o sentido e----o-juízo de quem
já viveu tanto o Brasil aqui, como a ausência
do Brasil no exílio, de quem ama profundamente esta Nação, de quem sentiu o prazer
e a dor do índio vivendo seu destino, bem
como a alegria e a tristeza da criança abandonada; de quem dedicou sua vida à luta por
uma- edUcaÇão -pública de qualidade e pela
superação do atraso e da pobreza em que
nosso povo está afundado, é carregado de todas essas experi!ncias vividas que hoje lhes
dirijo esta minha primeira fala. Ela será uma
argüição a mim, aos nobres senadores, à Nação brasileira sobre as causas reais do desempenho medíocre do Bnisil na civilização a
que pertencemos, e da penúria conseqüente
do nosso povo.
Ao longo dos s~los, viemos atribuindo
o atraSQ do Brasil e a penúria dos braSileiros a falsas causas naturais e histótl.cas,
umas e outras imuiáveis. Entre elas, fala-se
dos inconvenientes do clima tropical, ignorando-se suas evidentes vantagens.
Acusa-se, também, a mestiçagem, desconhecendo que somos um povo feito do caldeamento de índios com negros e brancos, e
que nós," mestiços, constituímos o cerne melhor de nosso povo. Fomos nós que devassamos este País, fomos nós que ocupamos, fomos nós que fundamos aqui a Nação brasileira.
Também se fala da religião catójica, como um defeito, sem olhos para ver a França e a Itália, magnificamente realizadas dentro dessa fé.
Há quem se refira à colonização lusitana como um mal, com nostalgia por uma mirífica colonização holandesa. E tolice de gente que visivelmente nunca foi ao Suriname.
Existe até quem queira atribuir nosso atraso a uma suposta juvenialidade do povo bra. sileiro que ainda estaria na minoridade - esses idiotas ignoram que somos cento e tantos anos mais velhos que os Estados Unidos.
Dizem também que nosso território é pobre - uma balela. Repetem incansáveis que
nossa sociedade tradicional era muito aupsada - outra balela. Produzimos, no período
colonial, muito mais riqueza de exportação
que_ a América do Norte e edificamos cidades majestosas como o Rio, Soalvador; Recife, Olinda, Ouro Preto., e outras que eles jamais conheceram
';['rata..se, obviamente, do discurso 'ideológico de nosSas elites. Muita gente boa,- porém,
em sua inocê:ncia, o interioriza e repete. De
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fato, o ónico fator causal inegável de nosso
atraso, a !mica causa da nossa penll:ria, é o
caráter das classes dominantes brasileiras
que se escondem atrás desse discurso. Não
há como negar que _a culpa do atraso nos cabe, é a nós, os ricos, os brancos, os educados,
que impusemos, desde sempre, ao Brasil, a
hegemonia de uma elite retrógrada que só
atua em seu próprio benefício.
O que temos sido historicamente é- um
proletariado externo do mercado internacional. O Brasil jamais existiu para si mesmo,
no l;ientido de produzir o que atenda aos requisitos de sobrevivência e prosperidade de
seu povo. Existimos é para servir a reclamos
alheios. Por_ isso ~() o Brasil sempre foi,
ainda é, um -moinho de gaStar gentes. C.Onstrufmos q ueimail:do milhões de índios. Depois, queimamos milhões de negros. Atualmente, estamos queimando, desgastando, milhões de mestiços brasileiros na produção
não do que eles consomem, mas do que dá
lucro às classes empresariais.
Não nos esqueçamos de que_ o Brasil foi
formado e feito para produzir pau-de-tinta
para p luxo europeu. Depois, açtícar, para
adoçar as bocas dos brancos, e ouro para enriquecê-los. Após a independência, nos estruturamos para produzir algodão e cafê. Hoje,
produzimos soja e minério de exportação.
Para isso é que existimos como Nação e como governo. Sempre infiéis ao povo engajado no trabalho, sofrendo fome crOnica, sempre s_ervis às exigências alheias do mercado
internacional
O mercado internaciona~ que nos Viabiliza no plano econômi_co, é apeia que nos ata
no cativeiro e na pobreza E necessário que
seja assim?_ Por _que_ outros povos que, no
passado, foram mais pobres e menos ilustrado&,~ como é o ca&O_dos Estados Unidos,_nos
pas.!aram à frente1
Precisamos meditar profundamente nesses problemas.
Qual é a çau:sa real de nosso atraso e pobreza? Quem implantou esse sistema peiVerso e pervertido de gastar gente para produzir lucros e riquezas de uns poucos e pobreza de quase todos?
Como uma das principais na~es pobres
do mundo, estamos desafiados, até internacionalmente, a buscar e encontrar caminhos
de superação do subdesenvolvimento auto
perpetuante em que fomos todos metidos pela política econOJnica das potências vitoriosas no pós-guerra. Tanto mais porque não
há, em nenhum lugar da terra, um modelo
comprovadamente eficaz de ação político-económica para vencer a pobreza e a dependência em que esta_mos afundados.
O mundo subdesenvolvido - duás terças,
partes da Humanidade- tem os olhos postos
em nós na esperança de que o Brasil encontre uma solução para os seus problemas comuns. Todos suspeitam, ou sabem que persistindo no papel de proletariados externos produzindo para o mercado internacional, indiferentes às necessidades de sua população, só
nos perpetuaremos na pobreza. Todos perguntam a nós, brasileiros, aos nossos intelec-
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tuais como romper com esta perversão eoonOmica e com a tragédia social dela decorrente.

O Governo dos Ricos
Sr. Presídente, Srs. Senadpres, vivemos,
nós brasileiros, uma conjuntura trágica. O
próprio destino nacional está em causa e é
objeto de preocupação da cidadania mais Hícida e reponsável o aspecto mais grave e inquietante da crise que atravessamos é de natureza política.
As diretrizes econO.micas postas em prática pelo Governo se caracterizam por uma incrlvel temeridade, pela mais crua insensibilidade social, por um servilismo e uma ingenuidade vexatórias frente a interesses alheios
e a mais deslavada predisposição a alienar
as principais peças constitutivas do patrimOnio nacional.

Outra característica é sua anio;tosidade
frente ao Estado, visto como a fonte de todos os males. Será assim? Onde nes-se mundo uma economia nacional floresceu sem
um Estado que a conduzisse a metas prescritas? Onde estão esses empreendedores provados cuja sanha anárquica de lucrar promoveria o progresso nacional? Crerão esses fanáticos do economês que o estamento--gerencial da~ multipacionais - que são entre nós
as supremas empresas privadas privadas se comovem pelo destino nacional? Se preocupam com o que sucede com o povo brasileiro?
Ignorando, soberbo, nossa realidade, o
Governo despreza em seus planos o ó.nico
fator eco·no-mico que nos sobra efetivamente:_a mão-de-.obra. Efetivamente, a aspiração
da maioria dos brasileiros é alcançar um emprego em que possam progredir por seu esforço. Acresce que também nossos empresários o que pedem é meios de ex:pandir seus
negócios para produzir mais. Nada disso os
tecnocratas vêem. Na sua arrogância eles só
aprofundam os fatores causais do atraso e
da pobreza. E, para espanto geral, para escândalo nosso, ainda nos pedem quinze anos
para apresentar resultados. O que prometem
assim é, outra vez, um boJo que, crescido, seria redistribufdo. É o novo bolo do Delfim
de que só nOs ficou a gigantesca dfvicia externa que aí está.
Devo registrar que no tratamento da dívida externa esse grupo maQ.tém uma atitude
lúcida e elogiável, pelo menos até agora.
Em tudo o mais, porém, sua política é de
um servilismo suicida ante o poderio das empresas multinacionais e os requiSitos do mercado mundial. Quando o Japão reserva o seu
mercado para o caro·arroz qüeJiode produzir, invocando a segurança naéional, quando a França preserva seus vinhedos como
património cultural e como fonte de riqueza nacional, quando os Estados Unidos nos
chantageiam da forma mais torpe para nos
impor a dominação de suas empresas nacionais e de suas patentes, aí v~m esses insensatos querendo nos atrelar ainda mais na dependência. Esquecidos de que Volta Redonda nos custou uma guerra - sua construção
foi exigência de Get!ílio Vargas para apoiar

aliados na guerra, esquecidos que ela custou uma guerra "7 e Cai a matriz da modernização da economia brasileira, propõem simplesmente_ privatizá-la e desnacionalizá-la.
Farão o Inesm.o, se pUderem, com a Petrobrás, e com quantas empresas mais, nos entregandoàs generosidades das ''Esses e shells",
e de outras multinacionais desse mundo, como imperativO de sUa eficácia economicista.
Neste nosso País dos modismos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, dos modismos intelectuais, uma nova moda está grassando, irresistivel, por toda a p-ãrte. Trata-se de um discurso nolfiinalmente antiideológico que é, de fato, a velha fa~ das elites, a mui fanática ideologia inconfessável do amor à ordem vigente e da submissão fanpatica ao mundo dos
ricos. Uma submissão que não é só econOm.ica mas, também, cultural porque fundada numa filosofia negativista diante da vida e diante da sociedade_ brasileira.
Sua postura- a de todos que se dedicam
~ polrtica econOmica de hoje -, sua postura
-repito- cabisbaixa e servil diante dos estrangeiiTJS se assenta numa ~titude de alienação
humana perante seus semelhantes, de alienação cultural frente ~ Nação, de alienação intelectual diante do conhecimento criado e
sedimentado em nosso Pafs. Toda a sua fala
é uma im.po_stul-a destinada a esconder um
complexo insanável de inferioridade e de subaltemidade que delega a condução de nossa economia a centros metropolitanos de decisão, assim como transfere~ inteligência extema a reflexão sobre o destino do nosso povo.
O que cumpre fazer em nosso País para
enfrentar a velha crise que atravessamos não
6 nenhuma modernização reflexa, dessas que
atualizam. um sistema produtivo, apenas para faze-lo mais eficaz no papel de provedor
de benos para O mercado mundi31; -é, ·isto sim,
um salto evolutivo à condição de economia
autOnoma que exista e viva para si mesma,
isto é, para o Cóil:forto de seu próprio povo.
Para tanto temos é que nos associar ao-s outros povos explorados para denunciar e pOr
um termo ~ ordem econOmica vigente que
faz os povos pobres custearem a prosperidade dos povos ric_os através de um intercâmbio internacional gritantemente desiguaL
Sobre essas bases é que se tem, necessariamente, de formular ;nosso projeto próprio
de integração do Brasil na civilização pós-industrial, sempre atentos aos interesses nacionais, priorizando sempre o desenvolvimento
social, ou seja, os interesses populares. A via
da modernização reflexa pelo desenvolvimento dependente só nos faria fracassar na civili,zação emergente, tal como. fracassamos ao
nos integrarmos, por este mesmo caminho,
na civilização industriaL
Nós, e só nós brasileiros, podemos definir
esse projeto do Brasil que queremos ser.
Não será, obviamente. o Brasil desejado pela minori?- próspera que está contentfss4na
com o Brasil tal qual é, e que só quer mais
do que já tem. Terá que ser· o Brasil dos explorados e oprimidos que o modelo econOmioo vigente já levou a nfveis incomprimfveis
de miséria e desespero.
"'Os
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Lamentavelmente o Governo eleito pelos
pobres optou, até agora, pelos ricos.
Pelo menos, até agora, sua preocupaÇão
é com as minorias e sua insensibilidade em
desempregar, em levar ao desespero, talvez,
hoje, um milhão de famOias é um dos escândalos da História recente do BrasiL
Sua polftica econôm.ica é a dos interesses
minoritáriOs, assumidos com uma crueza que
seria inclivel e até impensáveL se não ouvíssemos diariamente expresso por bqcas oficiais, de forma mais impávida. Não é notoriamente a voz dos brasileiros, mas o eco de interesses elitistas nativos associados desde sempre a interesses estrangeiros. Uns e outros
dispostos a impor a nosso povo novos sácriffcios para atar o Brasil outra vez, à servidão
dentro da civilização emergente.

Uma Economia
Socialmente Irresponsável
Sr. Presidente, Sras. e Sr.s. Senadores,
nunca faltaram vozes de denlincia dessecaráter cruel de nossa sociedade. Neste mesmo
Senado, seja na era imperiaL seja na republicana, muitas vozes de dentínica se alçaram.
Em vão. Com pequenas alterações o Brasil
atravessou os séculos sempre igual em seu
caráter de moinho de gastar gentes.
A meu jufzo é tempo já de que esse tema seja retomado em nossa Casa. O Senado é, para sua pena e para sua glória, a encarnação mais perfeita das classes dominantes brasileiras. Aqui temos uma representação melhor delas do que em qualquer outra
instituição. Tanto do patriciado político que
alcança o poder pelo desempenho de cargos,
como do patronato empresarial que o alcanço pelo exercfcio de atividade econOmica.
A nós, portanto, elite da elite, nos cabe
a responsabilidade de nos perguntar~ue culpa temos, enquanto classe dominante, no sacrifício e no sofrimento do povo brasileiro.
Somos inocentes? Quem, letrado, não tem
culpa neste Pafs dos analfabetos? Quem, rico, está isento de responsabilidades neste
Pafsda miséria? Quem, saciado e farto, é inocente neste nosso País da fome? Somos todos culpados. E mais culpados, muito mais
culpados, somos nós que detemos maior poder de influir sobre o destino da nossa Pátria.
Nossos maiores, primeiro, nós próprios, depois, urdimos a teia incons-óltil que é a rede
em que nosso povo cresce constrangido e
deformado. Em nossa sociedade, se as relações interraciais se dão com certa fluidez apesar do preconceito racial que_ aqui impera - as relações interclassístas, ao cop.trário,
são infranquiãveis ei:n sua dureza crueL A
caracter:fstica mais nftida da sociedade brasileira é a desigualdade social que se expressa no aUfssimo grau He irresponsabilidade social das elites e na distância que separa os
ricos dos pobres, com imensa barreira de indiferença dos poderosos e de pavor dos. opri·
midos.
Nada do que interessa vitalmente ao povo preocupa de fato a elite brasileira.
A quantidade e a qualidade da alimentação popular não podia ser mais escassa, nem
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pior. O doloroso é que não se deve, •no Brasil, a nenhum descalabro climático ou outro,
como ocorre mundo afora; deve--se tão-somente ao modo de organização da sociedade e da economia.

-A qualidade de nossas escolas a que o
povo tem acesso é tão ruim que, como já disse, elas produzem de fato mais analfabetos
que alfabetizados.
- Os serviços de sal1de de que a população dispõe são tão precários que epidemias'
e doenças vencidas no passado voltam a grassar, como ocorre com a tuberculose, a lepra,
a malária e inumeráveis outras.
-A solução brasileira para a moradia popular, na realidade das coisas, é a favela ou
o moc:ambo. Não con~guimos multiplicar
nem mesmo essas precarfssimas casinhas de
marimbando dos bancos de habitação e das

queio da Amaz6nía, ou-o suicfdio dos índios.
E ninguém se escandaliza, nem sequer se comove com e:sSes dramas.
A imprensa só protesta mornamente e o
faz quando ecoa o que se divulga lá fora. Parece haver-se rompido o próprio nervo ético de nossa únprensa, que nos deu, no passado, tantos jornalistas cheios de indignação
em campanhas memoráveis de denllncia de
toda sorte de iniquidade. Hoje, quem determina o que Se divulga e com que calor se divulga qualquer coisa não são os jornalistas,
ê o r.aixa, é a gerência dos órgãos de comunicaçã"o. E esta só está atenta às razões do
lucro~

O que foi feitO pará pôr cobro a essa situação de calamidade? Na realidade dos fatos, nada foi feito. As vozes e o poderio dos
que defendem os interesses do privatismo e
caixas ec-onómicas.
as razões do lucro sobrepujam o clamor peRegidos pelas leis de mercado - tão lou-. lo at~ndimento das necessidades mais elemenvades ultimamente pelos irresponsáveis- pros- tares do povo brasileiro.
~ eguimos tranquilamente produzindo soja
Genocídio
Estamos matando nosso
:.te e<portação - o que não seria ruim em si
povo.
-e álcool motor- o que também se justificaria - se isto não se fiZesse em prejuízo da
Sr. Presidente, Sf!S Senadoras, Srs. Senaprodução de feijão, de milho e da mandioca
dores, nada há de mais espantoso, em nossa
que o povo quer comer. Nossa elite, bem nu- Pátria, do que o fato de que ninguém se retrida, olha e dorme tranqüila. Não ê com ela.
b~le contra o horror de paisagem humana
É como se não tivessemos nada com isso. B da.Brasil~de hoje. Estamos matando, martiriessa economb, de uma agricultura prodigio- zando, sangrarido, degradando, destruindo
samente capaz de produzir, capacitada a re- nosso povo. O conjunto das instituições púalizar verdadeiros milagres produtivos, co- blicas e das empresas privadas dessa nossa
mo no caso do álcool, não tem nada a ver ingrata Pátria Brasileira dos anos 90, o que
com a fome do povo e atua só preocupada faz, efetiva e eficazmente, à gastar o único
pelo princípio. do lucro.
bem que resultou de nossos séculos de trisDesafortunadamente não é só a elite que
te história; o povo brasileiro.
revela essa indiferença fria ou disfarçada.
Somos, hoje, uma parcela ponderável da
Ela é: a hedionda herança comum de séculos Humanidade. Somamos mais de cento e cinde escravismo, enormemente agravada pela
quenta milhões de almas. SeríamOs umã Huditadura militar que levou a extremos jamais mani_d_ac:l~ nova e louçA 'Se alcancássemos coivistos a distância entre ricos e pobres. Nos- sas tão elementares, tão simples, tão fáCeis,
sas classes dominantes de filhos e netos de como todo brasileiro comer todo dia, toda
pessoa ter acesso a um emprego e poder prosenhores de escravos guardam ainda, na sua
postura básica, ~ma atitude de escfavista e gredir por seu esforço e toda a criança prode indeferença diante do povo.
gredir na escola. Mas não há nada disto. Nem
Onde está a intelectualidade iracunda há qualquer perspectiva de que isso se alcanque se faça a voz desse povo famélico? On- ce em tempos previsíveis; e não- se alcançade estão as militâncias políticas que armem rá jamais, sabemos disso pelos caminhos que
os brasileiros de uma consciência crítica es- vimos trilhando. Tudo de que se necessita
clarecida sobre os nossos problemas e delibe- para que floresça no Brasil uma civilização
rada a passar este PaiS a limpo?
bela e solidária, I:Ierdamos uma das provínFrente ao silêncio gritante dessas vozes cias maiores, mais belas e ricas do Planeta.
da indignaçoão, todas caladas, o que prevale- Somos um povo movido por uma incansável
ce-é. o entorpecimento, induzido pela mfdia. vontade de viver e de trabalhar; ativado peÉ o pendor quase irresistível de tantos sub- lo desejo mais intenso da felicidade; animaintelectuais de culpar os negros pelo atraso do por uma alegria inverossfmel para quem
. dos negro; os pobres pela pobreza dos po- enfrenta tanta miséria. Esse povo nosso mulbres, as crianças pobres por seus fracassos tidinário e criatiVo af está, disperso dentro
escolares de atribuir a fome à imprevidência do __ que resta na natureza mais prodigiosa
e à ignorância da população; a acusar os enda Terra. Aí está h espera de uma política
fermos de culpados de seus_ males por falta económica que faça dele o protagonista de
de higiene ou negligência.
seu destino.
A tris.te verdade. entretanto. é aue vive~
Seremos impoten~çs para realizar as po-,
mo; -em-~~d~ d~-~~~dade, ·indiferentes tencialidades dá nossa terra e de -nosso -po~
a ela porque a fome, o desemprego e a en~ vo? É mesmo inevitável que continuemos enfermidade não atingem aos grupos privilegia- riquecendo os ricos e empobrecendo os podos. O sequestro de um rapaz rico mobiliza bres? Existe pot aí algum projeto nacional
mais os meios de comunicação e o parlamen- alternativo já formulado que nos dê garantia
to tlo que o assassinato de mil crianças, o sa- de redenção?
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Tudo o que os poderosos do dia nos propõem é continuar trotando pelo mesmo caminho e que reiterar na rota política e no
modelo de ação econOmica que praticamos
só nos dá segurança de perpetuação do atraso e até mesmo de genoddio, ou seja, de matança do povo brasileiro, que é o que está
em curso.
A ve_rdade que precisa ser dita com toda
clareza é que a ordem econOmica vigente nada mais tem a dar ao Brasil, senão miséria
e mais miséria. O modelo de capitalismo que
se viabilizou entre nós - aliás, muito lucrativo- e impotente para criar uma prosperidade generalizável a todos os brasileiros, como oCárreu com o capitalismo pelo mundo
afora.
Pergunto, aqui, Sr. Presidente, se acaso,
ex:agero nessa pintura trágica da paisagem
humana de nossa Pátria? Exacerbo ao falar
de genocídio? Lamentavelmente eu não exa-

gero.

A situação do Brasil é tão grave que s6

se pode caracterizar a política econômica vigente como genocida. Estamos matando nosso povo. Estamos minando, carunchando a
vida de milhões de brasileiros. Desnutrida,
desfibrada, nossa gente está se tornando mentalmente deficiente para compre_ender seu
próprio drama e fisicamente incapacitada para o trãbalho no esforço de superação do atraso.
Vivemos um processo genocida. O digo
com dor, mas com o senso de responsabilidade de um brasileiro sensível ao drama do
nosso povo. O digo, também, como anti'Op6·
logo habituado a examinar os dramas humanos.
Vwemos, com efeito, um processo genocida que faz vítimas preferenciais entre as crianças, os"velhos e as mulheres; entre os negros,
os índios e os caboclos.
Quantas crianças brasileiraS morrem
_anualmente de fome, de inanição ou vitimadas por enfermidades baratas, facilmente curáveis? Estat!Sticas estrangeiras, cautelosas,
falam de meio milhão. Estatísticas nacionais,
menos cautas, contam mais de oitocentas
mil. Quantas serão essas criançàs que poderiam viver e morreram? Cada uma ·delas nasceu de uma mulher, foi amada, acariciada
numa fam11ia, deu lugar a sonhos e planos,
nos dias, nas horas, nas semanas, nos meses,
nos breves anos de sua vida parca. Seguindo a tradiçâo, muita mãe nlio chorou. Resignada, acha que melhor fora que Deus levasse sua cria do que a deixar aqui nesse vale
de lágrimas.
Sobre este drama tão brasileiro se alço
outra ainda maior. Impensável há uns poucos anos. Indizível. Refiro-me ao assassinato de crianças por aparatos parapolicíais.
Uma vez, quando chegava do exllio, vendo
a miséria que se estendeu sobre o País, multiplicando trombadinhas, previ, horrorizado,
que ãcallanamos-potteruma:guerra-uas-For-ças Armadas contra os pivetes.
Essa guera atroz está em cursQ. Não é
ainda uma operação militar das Forças Armadas. Mas é já uma g11erra cruenta contra a
infância e a juventud-..! pobres, travada por
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organizações paramilitares clandestinas. Consentidas pelo Governo. 1gnoradas pela Justi-

ça. Apoiadas por pequenos empresários assustados e em pessoas que se sentem inseguras, elas crescem aliciando combatentes, vaIe dizer, criminosos, para a triste tarefa de
estancar a vida de milhares de crianças e jovens vistos como perigosos.
Quantas crianças e jovens estamos matando a tiros cada ano? Ignoramos! Os ntlmeros
internacionalmente difundidos e que nossa
imprensa répete falam de um pouco mais
de quinhentas cidades. Mas todos sabemos
que seu número é muit!ssimo maior.
Outras vítimas desse genocídio são as mulheres brasileiras, mortas em abortos malconduzidos. Também não sabemos contar os ntlmeros espantosos dessas brasileiras, morrendo ou se inutilizando no esforço de não terem mais filhos.
caicuJa-se em 3 milhões o nllmero de abortos clandestinos que se realizam neste País,
teme-se que um milhão deles sejam fatais
ou conduzam a seqUelas que inutilizam as
mulheres. Quem assume a culpa de tantas
mortes? Quem assume a culpa do sofrimento de tantíssimas mulheres que, malcuidadas,
levam vida afora suas genitálias rotas e estropiadas. Não há aqui um feio crime de conivenda de quantos condenam o aborto à clandestinidade? Sr. Presidente, por incrivel que
pareça. Pior, ainda no curso desse genocfdio,
mil vezes pior, para o destino de nosso povo, é o caso daquelas mulheres, milhões delas, induzidas a esterilizar-se em programas
sinistros de contenção da natalidade. Está
em curso em nossa Pátria todo um enorme
e ricamente financiado programa internacional clandestino de controle familiar pela esterilização das mulheres pobres, sobretudo das
pretas e mestiças. Seu b::ito é tamanho que
se avalia já, oficialmente, com números do
IBGE, em 44 o n° de mulheres brasileiras
em idade fecunda já esterilizadas. castradas.
Esse rióineto espantoso faz temer que já não
sejamos capazes nem mesm" de repor a população que temos. Acaso a população brasileira excede aos recursos de nosso território?
Não! DeciSiv3m16nte não. Excedem tão-somente ao reclamo ou h necessidade de mãode-obra do sistema econôlíl.ico vigente, fundado na precedência do lucro e desprezando
as. necessidades do povo. Excedem também,
claramente} a estatura da Nação brasileira
programada pelos promotores do genocídio.
Mas alguém sabe muito bem quantos brasileiros, a seu juizo, devem o:istir no ano
2050. Não só sabe, como atua para que esse medonho ntim.ero desejável deles se cumpra sobre nós. Organizações estrangeiras e
Internacionais, atuando criminosamente em
nosso Pa&, já esterilizliram mais de sete milhões de brasileiras. O fazem através de médicos subornados que Induzem suas clientes
a permitir que lhes se<:cionem as trompas
no curso de partos, realizados através de cesarianas. O Brasi~ para escândalo mundial
e vergonha nossa é o Pais em que mais se
_ realizam esses partos cirtirgicos. É tamb6m
I

aquele em que mais vezes se utiliza desse
procedimento para esterilizar mulheres.
São nacionais os tristes dinheiros desse
suborno? Qu~ aprovou, neste País, tal polftica demográfica genocida e suicida.
Este Senado da Repl1blica seria uma Instituição suficientemente autorizada e responsável para decidir quantos brasileiros existirão no futuro. Mas não foi oSena~o que tomou essa decisão. Quem foi? Alguém. clandestinamente, o decidiu e está aliciando os
capadores de mulheres Brasil adentro.
Quem ponderou sobre Ç>S convenientes
ou os inconvenientes de deixarmos de ser
uma população majoritariamente juvenil, para sermos uma população majoritariamente
senil? O que se está fazendo ao esterilizar
tão grande__ parcel~ de~ ~nossa população feminina é fõrç3rmos a optar por uma maioria
de idosos. Nosso povo presezvará, depois dessa trágica e drástica cirurgia, a vitalidade indispensável para sair do atraso ou estará condenado a afundar cada vez mais no subdesenvolvimento? Quem está interessado em que
o Brasil seja capado e esterilizado? Serão
brasileiros?
Desafio ao Senado da República
Sr. Presidente, Sr'IS c Srn. Senadores:

Nunca, em nossa história, nos faltaram
tanto a lucidez, a clarividência e a coragem
indispensáveis para equacionar nossos problemas. Nunca foi tão escasso o sentido do
bem comll~Ilt a nOção do iritCtes&e -pl1blico,
que é o ponto de vista do povo inteiro. O
que nos sobra, nesses tristes dia~ são as vozes de irresponsáveis só s"ensfveis aos Interesses minoritários, hs razões do lucro. É a consciência culposa do colonizado, querendo reiterar o velho projeto do Brasil servil.
No silêncio assombroso das vozes que deviam expre"ssá.:Ca, a Nação brasileira tem o
direito de esperar desse Senado da Repl1blica uma resposta. Consagramos essa política
demográfica clandestina? Aprovamos a matança de criança? Condenamos ou n.lio a polftica que conduz ao suicfdió do povo Guarani? Continuaremos multiplicando uma escola p6blica que rejeita o alunado popular?
Apoiamos a política econOmica de estagnação e de esfomeamento?
Neste momento encaminho à Mesa os pedidos de informação que estimo indispensáveis para que o Senado da Repóblica se capacite a tomar posição nessas matérias. _
O que não podemos fazer, Si. Presidente, SrD" Senadoras, Srs. Senadores, o que não
podemos fazer jamais em dignidade, ê calar
diante desses desafios.
O Sr. Maurfcio Coma - Sr. Senador
Darcy ~õeiro, V. FEl permite um aparte?
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demonstração evidente de como se tom<:. indispensável uma reflexão amadurecida em
cima dos temas tão bem abordadQ:i por V.
Exa nessa peça que, indiscutivelmente, ficará indelevelmente registrado nos Anais desta Ca&:l Senador Darcy RI.õeiro, em face dá
perplexidade, diria até ambigüidade em que
nos encontramos, diante da pressão, devemos confessar, do nosso ex-presidente nacional do partido e que agora _é governador do
Rio de Janeiro, no sentido de querer levar
V. Bx11 para assumir uma Secretaria no Rio
de_Jan~ro, e, por outro lado, a grande ansiedade da sociedade brasileira pela contribuição que poderá dar à Nação, pela sua experiência, pelo seu saber, chego a admitir até
que, do ponto de vista do interesse ptlblico,
a presença de V. Exa neste plenário será
mais salutar ao povo brasileiro, sem nos esquecermo~ evidentemente, <tos sen'iços que
V. Ex11 prestou. Nós aqui, de Brasllia, devemos a V. Exa a iniciativa da criação da Universidade de Brasília, os prolegõmenos, digamos assim da criação dos CIEPS, que era
um ensino integrado aqui, e que, depois, essa idéia se transformou nessa magistral, nessa litsuperável realização do Governo Brizola. procurando, através da educação, resolver uma série de problemas sociais brasileiros através do tratamento da sal1de, da cultura, do lazer, enfim, todo aquele complexo
que significam os CIEPS, concebidos por V.
& 8 • Recordo-me que quando cheguei aqu~
ainda jovem e V. Ex• ainda jovem, também,
era o Chefe da Casa Ovil do saudoso, do ín)ustiça, Presidente João Gulart. E V. Ex8 foi,
sem dtlvida nenhuma, o grande idealizador,
o grande batalhador, para que se implantassem no Brasil aquelas reformas de base tllo
ansiadas, que nós repetiiiiOS desde lá até
aqui, sem termos tido condições de implementá-las no nosso Pais. V. Exa, portanto, nos
dá, neste instante, uma lição que deverá ser
seguida por nós. Da! a razão pela qua~ co:.:
mo Líder do PDT e, em nome da nossa bancada, nós nos alegrarmos em presenciar um
pronunciamento tão lúcido, tão atualizado
- diria - com tanta profundidade, como este que V. Ex11 faz na sua estréia de Senador,
muito meritoriamente eleito pelo bravo povo do Rio de Janeiro. Quero saudá-lo, portanto, em nome da bancada e, evidentemente, procurare~ ainda mais, ler ou reler o seu
discursos para aprender pela sua experiência,
pela sua cultura e pelo seu passado de administrador brasileiro. Quero dizer a V. Exque, tê-lo na bancada dÓ PDT, como uma
das nossas expressões, é um orgulho que nós
do PDT temos. Espero que V. &• fique, com.o Senador da Repóbllca, aqui em Brasllia.
Muitas felicidades e muito obrigado.

O SR. DARCY RIBEIRO - A,gradeço
O SR. DARCY RIBEIRO - Com mui- ao nobre Líder do meu partido e lhe digo
que, embora meu desejo seja ex:ercer-me cota honra, Senador Mauricio Corrêa.
mo Senador, desejo, também, dar uma ajuO Sr. Mauricio Correa - Senador Darcy da no Rio de Janeiro. Comove-me muito o
Ribeiro, V. Ex1 com a .sua experiência inte- Rio, assim como também a todos que aqui
lectual de antropólogo, sociólogo, mais ain- representam o nosso estado; mas para mim,
da, a grande experiência na administração de uma forma particular, a grande obra edu~
póblica braaileira nos dá, nesse instante, uma cacionai, a revolução que está se fazendo lá
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- que é obra em parte minha també:m - faz

com que eu queira ajudar lá. estarei aqui e
lã, mais aqui do que lá, desejo eu.
Muito obrigado. (Paln.as!)

O Sr. Fernando Henrique Cl.rdoao Senador Darcy Ribeiro, permite-me V. Exm aparte'!

O SR- DARCY RIBEIRO - Com muito gosto, meu querido colega e eminente Senador Fernando Henrique Cardoso.

O Sr. Fernando Henrique Cardoso Senador Darcy Ribeiro, e quando V. & 3 encerrou o seu discurso, receei não poder expressar de püblico aquilo que V. Exa sabe
na intimidade, que é o meu sentimento e o
meu pensamento. Conhecemos-nos hâ quase 40 anos e eu, ao vê-lo aqui na tnõuna do
Senado, recordei-me das !fintas vezes por esse mundo afora - e' a ccpressão é correta,

por esse mundo afora -, em que vi V. Ex11
sempre com o mesmo c;_ntusiasmo, _com a
mesma clarividência, com a mesma franqueza, com a mesma entrega de si :às causas nas
quais acredita Hoje, V. Ex:ll. me fez recordar
leituras antigas de Paulo Prado,'' Retrato do
Brasil11, Gilberto Freyre, que por muitos foi
injustiçado - mas não por V. Ex 11 de todos
aqueles que descreveram o Brasil da mesma
maneira como V. :&• o descreve: como um
Pafs no qual as elites se sentem cOmodas e
o povo, para elas, é estrangeiro. V. Ex 11 faz
uma análise que ilumina o Senado; os aplauw
sos recebidos não foram formais, foram de
entusiasmo. E V. Exa percence ~nele gruw
po de brasileiros, que tem uma espl!cie de
sentimento renascentista. Ao mesmo tempo
V. Exa ê o grande antropólogo, um homem
capaz de fazer, como já o fez, análises brilhanw
tes - recordawme de um dos seus artigos SQw
bre convivência e contaminação, o nome ~o
será exatamente esse, que é das págin~
mais lindas da antropologia brasileira, V.
o&a fala dos Guaranis e recorda o mito da
terra sem males, e que, d
maneira,
se comporta hoje co~o a
ue acredita na possibilidade efetiva
esta terra,
um dia, seja também uma terra sem males.
V. ExD também é um_ romancista, UID r0ID3nw
cista que se sente, que se nota, que se percebe o modo literário pelo qual se expressa;
que ao mesmo tempo, cientista que é, nunca deixou de ser o homem de ação, e é por
isso que V. Ex• é um renascentista. É um homem capaz de, ao mesmo tempo, compreender e atuar para que o mundo se modifique.
Depois de tudo que V. Ex11 nos disse, tenho
certeza de que, agora, é sua obrigação ficar
entre nós; agora, é sua obrigaçâo fazer com
que este Senado se sacuda mais e seja mais
sensível hquele que - posso lhe assegurar muitos já o são, mas que V. Ex• colocou com
a graça, com a franqueza e c-om a coragem
que poucos são capazes de abordar. É com
a maior alegria que, em nome do PSDB e
cm meu próprio nome, eu o felicito calorosamente. Conte conosco para que o que for
possível, para que nós, amanhã, possamos
ter um Brasil que não seja esse que foi desw

crito tantas vezes, há tanto tempo - creio
que antonil já falava nisso em séculos remo-tos - e que V. Exa ê obrigado a falar mais
uma vez. Vamos terminar com essas tão sombrias descrições do Brasil e vamos, juntos,
marchar para construir um Brasil no qual,
reàlm:ente, as elites não se sintam tão soberbas e o povo não se sinta tão alheio às decisões do Estado. Muito obrigado a V. Ex 11 (Palmas.)
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um esfOrço conjunto no sentido de, realmente, reencaminhar o Brasil ao crescimento económico. Que esse crescimento econOmico seja, entretanto, principalmente, bem ordenado e_ inspirado no sentimento de justiça sacia\ para que todos os brasileiros, sobretudo a sua grande maioria constituída de assalariados, de pobres, de humildes, de carentes
tenham o seu lugar ao sol, em nossa sociedade. Meus parabéns a V. Ex"' (Palmas.)

O Síl DARCY RIBEIRO- Muito obriO SR- DARCY RIBEIRO Muito obrigado, Senador Fernando Henrique Cardoso, gado, SenadOr. Penso com saudades do que
V. Ex 8 e eu- V. Ex11, embora mais jovem- fo:mose com muita esperança no que seremos!
temos vivido as nossas vidas debruçados sobre esse problema. E de cientistas sociais,
O Sr. Jolo CalmoD.
Permite V. &que somos, assumimos responsabilidades po- um aparte?
líticas, e estamos aqrii para tentar ajudar a
compreender e equacionar esses problemas
O SR- DARCY RIBEIRO Com muinossos, tão graves, que nunca puderam ser ta honra ouço V. Ex•
devidamente formulados e, muito menos, suO Sr. Joio Calmou - Nobre Senador
perados.
As críticas que fiz não são críticas a um Darcy Ribeiro, não ouvimos nesta tarde megoverno, ou a governos de agora, ainda que morável um discurso. Todos recebemos uma
o sejam também. São crlticas h Nação brasi- aula de sapiência. V. :pxa, na era dos chamaleira. Nossa Nação está enferma de desigual- dos Governos Militares, foi proibido de presdade. Temos problemas sérios, e profundos. tar um depoimento na Comissão de EducaSabe V. Ex8 que devemos enfrentá-los com ção do Senado, que estava, então, sob
a minha Presidência. Tive o prazer de
toda seriedade.
anos depois, em 1983, Convidá-lo novaEste PaiS tem tudo para dar certo!
mente, de~ois dª redemocratizra- ·
O Sr. Humberto Lucena - Permite V. ção do País, e V. Ex" nos deu uma admirá11
Ex um aparte?
vel lição, que está publicada no Diário do
8
O SR- DARCY RIBEIRO - Com mui- Congresso Nacional V. Ex não precisou
recorrer
h
sua
fecunda
imaginação
de romanto gosto, nobre Senador Humberto Lucena.
cista para traçar um quadro dantesco da reO Sr. Humberto Lucena - Senador alidade brasileira. V. Exa citou fatos inconDarcy Ribeiro, o Senado ouviu, em silêncio testáveis. Mas, Mestre Darcy R.lõeiro, além
respeitoso, o primoroso discurso de.. V. Ex11, de criticarmos as falhas da estrutura desumaque vai enriquecer os seus Anais. Desejo cum- na da sociedade brasileira, preciSamos analiprimentar-lhe em meu nome, e em nome dos sar o nosso comportamento, o cõií:iportãmecompanheiros de Bancada do Pl\ID:B. Pela no de Parlamentares eleitos pelo povo. Essa
sua palavra, falou o educador, o homem de autocrítica seria realmente indispensáveL
cultura, o antropólogo, o sociólogo, o cientis- Apresentamos uma grave deficiência: o abta político. V. Exa deixa para nós um doeu~ sente!smo nos plenários e nas comissões técmente histórico, que vai nos levar a uma re- nicas. Nós não etigimos- e ni"e refirO praticatl6r:ão mãíS profunda da dura e perversa re- mente a todos os Partidos - o cumprimento
alidade brasileira que a{ está, sobretudo no de um artigo da Lei orgânica dos Partidos,
campo social. Não é de hoje que adimiro V. introduzido, por iniciativa minha, em-1965,
FX"; já estivemos juntos em outras lutas nos portanto, há 26 anos, obrigando cada Partiidos dos anos 60, quando era ~deputado fede- do a manter um Instituto de Formação Polfral Pertencia eu - como sabe V. Er-a tica para a formação e renovação dos quaum grupo de jovens do então PSD. Aliei- dros partidários do País. Se não iniciarmos
me com aqueles companheiros a V. frl, e a um programa corajoso de elininação das nosoutros tantos que, no Governo João Goulart, sas próprias falhas, não -teremos autoridade
perfilhavam as teses da refonria de base. suficiente para colaborarmos na elimínação
Quantas e quantas vezes entendemo-nos no dessas profundas e revoltantes deficiências
PaláciO do Planalto sobre a proposta de re~ da sociedade brasileira a que V. Ex111se refeforma constitucional, VisandO a reformá ãgrá- riu com tanta objetividade e com tanto realisrial Infelizmente não fomos compreendidos; mo. Os órgAos de divulgação focalizam com
lamentavelmente o Presidente JOão Goulart, freqüência os plenários vazios, ou quase va- cuja memória V. Exa homenageou hoje, zios, e as comissões técnicas têm suas reucom muita oportunidade- foi muito injustiça- niões de realização um pouco diffcil Que audo. No final das contas, perdemos aquela ba- toridade, Mestre Darcy Ribeiro, podemos
talha. Mas foi o povo que perdeu para as eli- ostentar, se incluímos na· Constiutião do Pates, como sabe V. FX" e já o definiu muito i; um artigo jamais cumprido, que determibem. O discurso de V. &:11., portanto, ficará na a intervençfio nos municípios que não desentre nós, como um retrato fiel do que a{ es- tinarem um percentual mfnimo da sua receitá; como uma den6ncia da si~ação de subde- ta de impostos para manutenção e desenvolsenvolvimento social do Brasil; e, sobretudo vimento do ~ino? Consagramos o direito
como um alerta p~ que possamos fazer ao salário mínimo e nã nos emocionamos
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quando se divulga neste País, sem nenhuma
constestação, que há seres humanos, inclusive na área do magistério e não apenas no
Norte e Nordeste, que ganham a metade ou
um terço daquela !nfllll8. remuneração. Nunca houve uma greve neste Pafs em sinal de
protesto contra essa nefanda exploração do
ser humano. Todos nós temos um imenso orgulho de São Paulo, que tem um Produto Interno Bruto superior ao da Argentina. São
Paulo, apesar dos esforços de tantos importantes homens ptíblicos que passaram pelo
seu governo, ainda apresenta este dado estarrecedor, segundo revelação de uma das mais

notáveis educadoras deste

Pa~

a Pr9fesso-

ra Guiomar Namo de Mello, que tanto honrou a administração do nosso fUlgumnte Senador e Mestre Mário CoVas. Segundo ela,
na periferia da Capital de São Paulo, as escolas de primeiro grau têm quatro ou cinco turnos. As crianças permanecem na escola apenas duas horas por dia. Descontada a meia
hora da merenda, elas estudam a;x:nas uma
hora e meia por dia! O vespertmo Jórnal
da Tarde, que pertence ~ organização O
Estado de S. Paulo, revelou que no interior
do Nordeste uma professora primária ganha,
ainda agora, por mês, a metade do que recebe, por hora, um operário da indl1stria automobilística paulista. Mestre Darcy Ribeiro,
cito esses dados tão chocantes, tão revoltantes, para que todos nós, irmanados, possa~
mos contribuir para eliminar não apenas as
graves deficiências da sociedade braslleil'3;
mas também as nossas deficiências como parlamentares. Falamos muito em falta de recursos financeiros Para a educaçãO, que é uni
fenômeno naciOnal, mas não focalizamos,
de maneira adequada,a sistemática sonegação de impostos que existe em nosso País.
Tenho realizado um levantamento no Brasil
inteiro, desde o norte ao ectremo sul, constatando que a média da sonegação de impostos gira eJ;D torno de 40, 50 e às vezes até
perto,de 60%. Eu mesmo pe_rgunte~ à atual
Ministra da Economia Zélia Cardoso_ de
Mello se era verdade que o fndice de sonegação era tão elevado, e adiantei ainda: no seu
estado, Ministra, é verdade que, se somarmos a sonegação de impostos municipais,
estaduais e federais, o totàl supera um pouco o orçamento geral da República? A Ministra me respondeu, na ante.-sala da Comissão de Assuntos Económicos, fazendo um
gesto que significava "mais ou menos11• Não
vamos, realmente, enfrentar, com ê:dto, a situação catastrófica que V. Ex11 descreveu com
tantos detalhes, se não decidirmos, simultaneamente, educar o povo _e a classe política.
Por isso mesmo ouso, Mestre Darcy Ribeiroq, adctar como meu também o apelo que
já lhe foi endereçado: o Senado Federal precisa de V. Ex8 atuando nessa tribuna, nas coID.i.sSQes técnicas e no Plenário do Congresso NaCionaL V. Ex8 sempre agiu suprapartidariamente. Quero aproveitar essa oportunidade para encerrar este meu aparte, já muito longo, para lbe transmitir o ineu profundo agradecimento pelo apelo que V. &• fez
através da Rede Nacional de Televisão edu-

cativa, quando nós dois participávamos de
um programa quando V. Ex8 tomou conhecimento de que a minha reeleiçõa estava correndo risco -em virtude do avassalador poder
económico que eu estava enfrentando. V.
Ex- dirigiu um apelo ao eleitorado do Espirita Santo para que votasse em mim a fim de
que eu continuasse essa luta, que pode ser
modesta, que pode não ter a marca do talento e dos profundos conhecimentos de V. Ex 8
em tantas áreas, mas, pelo menos, é uma dedicação entusiástica, uma dedicação que considero a mais importante deste País, porque
só através dã uniWrillização da educação
poderemos distribuir a riqueza de maneira
mais justa, mais equitativa ,e mais humana.
Muit_o obrigado. (Palmas.)
O SR. DARCY RIBEIRO Muito obrigado, Senador João CaJmon. Suas palavras
de sabedoria e meditação tão informadas vão
enriquecer muito o meu discurso. Gostei
muito que fosse recordado o fato de que V.
B;.él me fez falar na Comissão de Educação
num período em que eu era muito perseguido. Foi a primeira vez que pude voltar aBrasfiia oficialmente -e falar, eu que tinha saído
daqui em circunstâncias_tão difíceis. Foi uma
ocasião muito importante para eu falar a
uma Comissão de Educação do Senado por
convite de V. Ex 8
Quando incitei os eleítores do Espírito
Santo a votar em V. Ex.8 o que tinha em mente, obviamente, .era a necessidade de que a
Comissão de Educação prosseguisse no trabalho que V. Ex8 vínha fazendo ali. Muito obrigado por suas palavras.
O Sr. Eduardo Suplicy _ Permite-me
um aparte, nobre Senador?

O SR. DARCY RIBEIRO Com muito gosto, Senador Eduardo SupiiCy.
O Sr. Eduardo Suplicy _ Apreciei demais V. :8xD discorrer sobre os valores da nacionalidade ·brasileira mais profundos, que
precisam chegar co_m tanta força no Senado
Federal e que, através da sua voz, esses valores aqui chegaram, valores que precisam prevalecer, valores da solidariedade humana.
do amor à liberdade, do amor :à justiça, antes que o valor daqueles que acreditam que
o lucro máximo, o tirar a vantagem em tudo ~ __sobretudo, o interesse próprio prevaleça. Ao contrário se não houver valores tais
como o que V. Ex11 aprendeu, inclusive na
convivência de mais de 10 anos com os índios, mais, sobretudo, por toda a parte 'entre
os brasileiros, entre os latino-americanos que,
como Salvador Allende, acreditavam - e tantos de nós acreditamos que :s;eja possfvel construir uma sociedade mais igualitária, com base na fraternidade e em valores de solidariedade e, sobretudo, fazendo prevalecer a democracia em cada ponto, em cada dia de nossas vidas. Ê preciso respeito :à vontade maior
do povo, à vontade, inclusive, das mulheres
que, hoje, muitas vezes inconscientes,estão
sendo levadas a esse genocídio denunciado
çom tanta firmeza por V. Exn Pude perceber,
boje, como fazem tanto sentido as palavras
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de V. Ex8 e seu testemunho, quando por diversas vezes citou que amava tanto viver,
gostava tanto de criaturas que representavam
para V. Ex8 o "sal da sua carne". Para o Senado Federal e para nós senadores, V. Ex8
será o 1'sal da carne". Muito obrigado. (Palmas.)

O SR. DARCY RIBEIRO Muito obrigado, nobre Senador. Suas palaWas me comoveram. Sinto que pensamos paralelamente,
mas agora nem tanto, porque já peilSa-iilos
confluentemente.
O Sr. Eduardo Suplicy _ Permita-me
um cOmplemento, nobre Senador Darcy Ribeiro. V. Ex 8 falou de fatos da História brasileira e de fatos recentes. Há, porém, um fato muito importante ocorrendo hoje. Quem.
sabe, diante das luzes que V. Ex8 nos trouxe, seria importante que todos que aqui nos
prestam atenção, inclusive senadores que
apóiam o Goverlto, façam um apelo no sentido de se poder_terminar, de maneira honrada para ambas as partes, a greve dos 55 mil
trabalhadores da Petrobrás. Digo que seria
importante o Governo Sentãr-se à mesa com
os presidentes dos sindicatos dos trabalhadores nas indllstrias de petróleo, porque, pela
primeira vez na história, um presidente da
Petrobrás - o Sr. Eduardo Teixeira - temse negado a sentar-se à mesa com os 19 presidentes de sindicatos de trabalhadores da
Petrobrás. Hoje, uma comissão de senadores
e deputados esteve com o Ministro Jarbas
Passarinho e com o Ministro Ozires Silva, e
S. Exa disse que sentar-se-á à mesa, desde
que os trabalhadores voltem ao trabalho,para, então, iniciar as negociações. Neste momento, o apelo que faço é no sentido dorespeito à democracia, à liberdade, ao direito
de organização dos trabalbadore~ para que
não se inicie às 24 horas de hoje a demissão
em larga escala de milhares de trabalhadores e que po~m eles voltar com dignidade,
mas permita ao Governo também uma ação
de receber- o Sr. Eduardo Teixeira e o Ministro Ozires Silva - os trabalhadores, até
para dizer quais são os caminhos de uma negociação que restaure a dignidade para ambos os lados.

O Sr. Nelson Carneiro
um aparte?

Permite V. Exa

O SR. DARCY RIBEIRO

Com mui-

to prazer.
O Sr. Nelson Carneiro Nobre Senador
Darcy Ribeiro, sinto que ne8t~ momento eu
não sou apenas o Senador NelSon Carneiro,
eu sou o intérprete de todos os parlamentares fluminenses, que aqui acorreram para
ouvir o seu monumental discurso, e por serem deputados não podem intetvir no debate. Em nome deles e em nome do Rio de Janeiro quero felicitá-lo pela sua brilhante intetvenção, e a certeza de que V. Ex• continuará, nesta Casa, que é: sua, a lutar pelos
ideiais que acaba de expor. (Palmas.)

O SR. DARCY RIBEIRO- Muito obrigado, nobre Senador.
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O Sr. Mário Covas - Senador Darcy Ri~
beiro, seria V. Exa tolerante e ouviria ainda
um aparte?
to

O SR. DARCY BIBE!RO - C<lm muigosto, Senador Mário Covas.

O Sr. Mário Covas - Na realidade, eu
não iria sequer me pronunciar neste instante. O líder do meu partido, por mim e por
todos nós, lhe deu não apenas as boas vindas, como fez desfilar da tribuna o enorme
acervo de contribuições que V. Exa tem oferecido a esta Nação. Mas há alguns instantes
em que somos compelidos, em que atendemos a uma compulsão. Alguns dos que estão
aqui não viveram a época, mas lembro-me
de um dia em que me reuni com o então
Chefe da Casa avi~ Darcy Ribeiro, que à

época era mais jovem do que jovem hoje, e
que, portanto, manifestava nas suas formulações aquela inquietude, aquela vontade de
chegar rápido, aquele ~tencial det energia

que, afinal, sacode cada um de nós diante
de cada injustiça. Hoje V. Exa traz uma contribuição que poucos podem dar. Um homem
que foi nosso companheiro até recentemente nesta Casa- chama-se ele Edgar da Mata Machado - me fez aprender uma coisa.
Ensinou-me ele que há homens que já encontraram a sua verdade em tal nível e em tal
profundidade que podem se dispensar do artificio da i!xalfãÇâ.O-para-tràduZir---a-s·-suas
idéias. V. Ex11, hoje, me deu claramente essa
sensação: de um homem em paz consigo, que
encontrou a sua verdade e que é capaz de
levantar um libelo, tal qual aqui o fez, com
a seriedade, com a tranqüilidade e até, por
isso mesmo, com a profundidade com que o
fez. Foi bonito no conteúdo, foi extraordinário na forma. O que dizer de um exército
que se compõe para matar crianças, em que
livro, de que inferno estão transcritos os nomes desses capetas que formulam agrupamento, cujo objetivo é destruir a vida nascente!
A que pena deve ser condenado alguém que
retira da mulher aquilo que é a melhor atribuição divina que ela possui, que é o potencial da maternidade! Como classificar uma
Nação, onde milhares de mulheres anualmente morrem em virtude de _abortos clandestinos! Mas, se o conteüdo foi profundo e a forma foi balizada pelas qualidades qu't= V. & 11
posso~ o direcionamento do libelo foi ainda
maior. Eu diria que ele ganhou a dimensão
ciclópica, transcendental, V. & 8 abandonou
a mesquinharia de voltar-se meramente para o objetivo conjuntural e a despeito de não
abdicar a crítica ao momento presente, V.
&.11 ~vai mais longe e mais profundamente,
porque debita a todos e a cada um de nós a
responsabilidade por esses acontecimentos.
Há homens que quando transmitem uma
idéia acabam por considerar a todos. Mas
há ocasiões, circunstâncias e homens que são
mais profundos do que isso, porque, ao colocarem uma idéia, conseguem nos fazer descontentes conosco. Saio daqui, Senador, me
balançando entre dois sentimentos, não sei
se louvo a beleza das palavras ou se me

aquieto diante da profundidade do libelo.
Mas querO dizer a V. Ex 3 que, realmente, o
discurso que V. E.x 11 acaba de fazer me leva,
e certamente a todos os demais, a sair daqui
nos questionando sobre a obra não feita,
nos questionando sobre a responsabilidade
que pesa sobre todos nós. Senador Darcy
Ribeiro, receba o abraço e entusiasmado de
um admirador seu, receba um abraço do s~u
companheiro que se apraz em poder conviver com a sua lucidez, com a sua coragem,
com a sua tranqüilidade_ e, sobretudo, com
a sua solidariedade ao ser huamano. (Palmas.)

O SR. DARCY RIBEIRO- Muito obrigado, Senador Mário Covas. Ouvi suas palavras comovido e com mui_ta atenção. Sinto
que alcancei, no seu caso- e- no caso de tantos outros pares que aqui estão, o que eu
queria: o sentimento de que nesta Casa há
um Senador que não está aqui para acusar
o Senado, mas para nos acusar a nós, parlamentares, pelas culpas que temos e o drama
que vive nosso povo. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas prolongadas. O orador é efusivamente cumprimentado.)
Durante o discurso do Sr. Darcy
Ribeiro o Sr. Carlos De'Carli, 2° Vice-Presidente, deixa a cadeira da presidência que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevídes, Presidente.

O SR. PRESIDENTE ·(Mauro Benevic
des) - A Presidência deseja regístrar a presença na Tribuna de Honra desta Casa do
Sr. Embaixador do Chile. S. & 11 veio traúr
com a sua presença ~o -estímulo e tambéln.
aplaudir o Senador Darcy Ribeiro no momento em que S. Exa profere um brilante discurso e entrega à Mesa pedido de informa_ção que terá o seguimento na forma regimental
A Presidência, secundando o apelo de
eminentes Srs. Senadores, formula votos no
sentido de que o Senador Darcy Ribe_if9 permaneça nesta Casa no exerc(cio do seu mandato de senador para setvir a todo o povo
brasileiro. São os votos da Casa e da própria
Presidência.
A palavra é concedida neste momento
ao Senador Aureo Mello.
O SR. AURBO MELLO PRONUNCIADISCURSO QUE, ENTREGUE À REVISÃO DO ORADOR,
SERÁ PUBUCADO POSTERIORMENTE.
Durante o discurso do Sr. Aureo
Mello, o Sr. .Mauro Benevides, Presidente, deixa .ã ca.deira da presidência
-que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro 1° Secietário. O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Jutahy Magalhães.
OSR.JUTAHYMAGALHÁBS(PSDB
- BA Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, ê assente por todos que uma das condições para que a democracia efetivamente se realize é a convivên~
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cia harmOn:ea entre seus três poderes - Legislativo, Judiciário e Executivo - e -o seu
funcionamento com eficiência e justiça. Não
é sem razão, portanto, que, em se referindo
ao· Poder Judiciário, sobre o qual falaremos
hoje, o grande jurista pátrio Castro Nunes
afU"moU: ''Ele é o instrumento de realização
do estado democrático de direito, o guardião
maior dos direitos e das garantias constitucionais". Mais específico, o eminente processualista Pedro Lessa definiu "a função jurisdicional do Poder JudiCiário, como a de aplicar
contenciosamente a lei a casos particulares".
Na .crise gerai eiri que esta-mos presentemente metidos, o Poder Judiciário; obviamen~
te, não poderia ser exceção. Seus vfcios ~ã-o
notórios: morosidade, deficiência, Careza,
pouca acessibilidade ~i população, preso ainda a procedimentos e práticas totalmente obsoletas, na contramão da História, quando
deveria ser dinâmico, eficiente, rápido. Tentativas houve no sentido de reformá~ló e melhorar o seu atendimento e prestação de serviços, xnas, infelizmente, via de regra, elas se
perderam no vaz_io, por enfocar apenas a c'Úpula daquele poder e não a base- a Primeira Instância - onde realmente localizam~se
os seus problemas maiores.
Historicamente, encontramos os rudimentos da Justiça nas tribos primitivas, em que
os seus chefes exerciam. o duplo poder de
mando e de julgar. Mas, cronologicamente,

c poder de julgar precedeu ao poder _de mando na sociedade, para satisfazer a sua primeira necessidade social, a justiça, quando
não existiam ainda normas jutfdicas. Os chefes de tribos exercitavam seus poderes de co~
mando mais em tempos de guerratdo que
de paz. O EXecutiVo e o Legislativo não tinham sido ainda delineados. Depois, num estágio mais avança dei da civilização, o rei substituiu o chefe da tribo e se tornou o senhor
absoluto de todos os poderes. Na .Antiguidade, Aristóletes dizia ser a dist.ribui~o çi~ justiça a base _da_ sociedade. Na Idade Média,
em 1215, o poder absoluto dos r6fs :;,oEreu
sérias restrições com a Carta Magna ®s ba~
rões ingleses.
Mas foi um pensador inglês, Thomas Hobbes, no século XVII, cOm a slja obra "Leviatã", que defendeu veementemente o "o poder
pessoal e a monarquia absoluta", pregando
a aplica.ção da justiça pelo soberano.. Seria,
assim, o governo, o rei, como o Zeus do Olimpo grego, que, depois de ter vencido bs Titãs,
derrubado Saturno,~dado a Netuno os abismos do mar, e ã Pintão os infernos, guardou
para si a terra e o céu. Entretanto, foi no século das luzes, o sêculo XVIII, cç:~m a Revolu~
ção .Americana, consubstanciada na Conven~
ção de Philadélfia de 1776 e na Constituição
de 1787, e a Revolução Francesa de 1789,
que se delineou o Estado madeQlO democrático, o &tado liberal burguês, e a clássica
divisão dos três pbderes de Montesquieu. O
Poder Judiciário estruturou--se então independente, em face-dos outros_ Poderes.
No Brasil Colônia, a J~stiça foi introduzida pela Metrópole, atravl!s das Ordenações
do ReinO", em que se d+cavam as ordena-
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ções manoelinas, à época d~ Rei ManoeL
Para aplicá-Ias, a figura do ouvidor, trazido
já pelos donatários, antigo magistrado com
as funções do atual juiz de direito. Além dele, os jufzes de fora, os ju~~ itinerantes, encarregados de levar, periodicamente, a justiça onde não havia autoridade judiciária. No
Império, a Constituição de 1824 estabeleceu
os três Poderes, organizando o Judiciário a
partir do Supremo Tribunal de Justiça, com
sede na Capital. e os Tribunais de Justiça
nas Províncias e os cargos de juízes de Direito na Primeira Instância, abolindo as corporações de ofícios, seus juízes, escrivães e mestres. São elaborados os Códigos Civii, Criminal e ComerciaL
Na Repó:blica, através _çJa Constituição
de 1891, e por influência de Rui Barbosa, seguimos o modelo judiciário amerí~~o, erigindo sobre o Supremo Tribunal Federai. cópia
da Suprema Corte, a base do nosso sistema
de justiça, o que realmente assegurou 11 uma
cena autonomia institucional11, no dizer do
professor José: Ribas Vieira. A Revo!ução
de 30 e o Estado Novo de?:! impuseram sérias restrições à autonomia e ao papel do
Poder Judiciário.- O artigo quinto do Decreto n° 19.389, de 11 de novembro de 1930, retirava da apreciação judicial ates e medidas
do Governo Provisório. O artigo 94 da- Car~
ta de 37 exclufa também de qualquer apreciação judiciária as questões polfticas e o artigo 96 subtraía da justiça a competl:ncia para julgar a fnconstitucionalidade das leis ou
de ato do Presidente da Repllblica. Além dis~
so, o &tado Novo trouxe o famigerado Tribunal de Segurança Nacional, uma excrescência intolerável no nosso sistema judiciário.
Entretanto, as Constituições de 34 e 46 repararam essas lesões graves ~o nosso Direito
e restauraram a autonomia e os paradigmas
liberais do Poder Judiciário, mais uma vez
interrompidos com os Atas Institucionais
pós- 64.
,
Mas, não são somente esses períodos de
exceção, Srs. Senadores, que deixam o Judiciário inferiorizado. Pauta-se ele também
por uma crônica e incOmoda depend!ncia
do Executivo, o que, aliás, não é privilégio
seu. este Poder aqui também o é. Coisas do
imperial regime presidencialista que nos rege.
Até jufzes, desembargadores_ e ~nistros
o Executivo nomeia. Ora, tais práticas, em
tese, subtraem a independência e isenção indispensáveis do Judiciário para julgar.
Dois casos, um no passado e outro na
História contemporânea, ilustram a hegemonia e preponderância do Ex~utivo sobre_ o
Judiciário: a luta encetada por Rui Barbosa
em favor do instituto do Habeas Corpus,
em pleno estado de sítiO do governo autoritário do Marechal Floriano Peixoto, denegado, enfim, pelo Supremo Tribunal Federai.
por pressão do Executivo, em indisfarçável
decisão política, e n.ão jurfdica, como d_everia
ser, e o mandado de segurança impetrado
pelo então Presidente Café Filho, em 1955,
para ser reconduzido ao cargo, em virtude
do Legislativo ter deliberado pelo setl impedimento. Aquela Corte não conheceu do re-

ferido mandado e o parecer de um dos seus
mais insignes membr~ Ministro Nelson Hungria. peça jurídica de lapidar sabedoria e inestimável valor histórico, sintetiza muito bem
esse julgamento e a fraqueza e impotência
do Poder Judiciário e, porque não dizer, do
Poder Legislativo também. Mas ouçamos
Hungria, num dos pontos cruciais de seu parecer:
11
A Resolução do Congresso não
foi senão a constatação da imposssibilidilde material em que se acha o Senhor Café Filho de reassumír a Presidência da República, em face da imposição dos tanques e baionetas do Exército, que eStão acima das leis, da Constituição e, portanto, do Supremo Tribunal Federal."

Tais são as vicissitudes e: o descontorto,
Sr. Presidente, do Poder Judiciário em nos~
so País. A par disso, é evidente que ele apresenta deficiências e disfunções em seu funcionamento. Há muito, desde h década de 60,
que se reivindica mudanças profundas na sua
estrutura, para melhor aparelhá-la e atualizá-la. Nos anos 70, o governo do General
Geisel propOs promover essas reformas,
atravÇ!és de projeto de lei enviado ao Congresso. Discutido e levado h votação, ele foi
rejeitado e todos sabem o que aconteceu.
Congresso fechado e outorgada à Nação a
chamada reforma do Poder Judiciário, o famoso "Pacote de Abril", pela Emenda Constitucional n° 7, de 13 de abril de 1977.
Na verdade, tratava--se de um projeto
eminentemente técnico, praticamente elaborado -pelos ministros do Supremo TnOunal
Federal, portanto, enfocando a cúpula do Judiciário, e não os seus problemas reais, especialmente os da Primeira Instância. Reforçava ele uma justiça numa perspectiva centralizada, o que se chamou, na_ época, de Poder
Judiciário Nã.cionaL Um projeto de cima para ba_Qco, elitista, sem uma consulta ampla e
democrática à sociedade, como era de se_ esperar, às partes diretamente interessadas, o
cidadão comum, advogados, promotores, jurzes, entidades e setores sociais. Enfim, uma
pseudo-reform.a, que não resolvia as questões vitais da Justiça.
José Frederico Marques, o renomado jurisconsulto, escreveu que 11o Poder Judiciário
é aquele que exerce a função jurisdicional,
compondo ou resolvendo litígios, dando a cada um o que é seu, mediante a aplicação do
direito obje_tivo11• Mas a qual preço e a qual
tempo se dá ao jurisdiciqnado o que é seu?
Porque os dois males incuráveis da Justiça
brasileira residem justamente af: carestia e
morosidade. Donde a descr.ença.do cidadão,
que só niramentelhe bate às portas. É aquele provérbio antigo, que reflete o pensamento popular: "Mais vale um mal acordo do
que uma boa açã011•
As dificuldades e o estrangulaJ!Lento do
Judiciário começam e persistem, juStamente,
na fase em que. o peticionário recorre ~ ele,
a Primeira Instância, onde trami~ mais
de _80% daS d~~ndas. Af os processos lu'ber-
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nam ad eternum, demorando, via de regra,
meses para a realização de uma simples audiência ou de um despacho, e de anos para
uma sentença. As serventias, desaparelhadas,
prestam maus serviços, a preços exorbitantes, alheias ainda às modernas técnicas de
trabalho, como a informatização de ~eus fi~
chários, tramitação e controle dos processos
e demais serviços escriturários, tudo sendo
procedido ainda à base do manuseio e da informação pessoal dos serventuários. Os cartórios de registro de distribuição, por exemplo,
delongam, em média, oito dias para fornecerem certidão, quando deveriam levar, no máximo, trinta minutos.
Desaparelhados, também, os fóruns e tribunais, sem recursos financeiros para cobrir
suas despesas mínimas de manutenção dos.
serviços e da conservação dos prédios e instalações forenses, geralmente em precárias condições de habilidade; sem recursos para aqui~
sição de mobiliário e maquinário nec~rios, _
como máquinas datílográficas, xerox, viaturas, etc. Construção de novos prédios, nem
pensar.
Com relação a recursos e dotações, são
ínfimos os percentuais orçamentários destinados ao Judiciário, tendo chegado até a 0,022%
no inicio da década passada, enquanto na
Costa Rica, por exemplo, a percentagem eleva-se a 6% de seu orçamento. Em 1985, a
dotação "material de consumo" era de sete
bilhões de cruzeiros para o judiciário, treze
bilhões para o Legislativo e um trilháo e quinhentos e cinqüenta bilhões para o .&ecutivo. evidente que a participação do Judiciário no orçamento nacional deveria ser maior.
Os fóruns e tri6unais debatem-se, também,
com falta e deficiência de pessoal, em quantificação e qualificação, para a execução dos
serviços forenses, datilográficos, escriturários, técnicos etc. Os nossos magistrados, principalmente do interior, adquirem seu mobiliário, datilografam seus despachos e sentenças,
conduzem suas viaturas em--diligência. A car!ncia e insuficiência de jufzes, desembargadores e ministros têm sido outro entrave ao
pleno funcionamento da Justiça, ocasionando sobrecarga de trabalho e delonga nas de-

t

cisõe~

· No periado 80/&S, foram distribyídos. ao
então Tribunal Federal de Recursos, cento
e nove mil e quinhentos processos para julgamento, tendo aquele Tribunal julgado noventa mil, trezentos e nove processos, cerca de
dezoíto mil e quinhentos por ano e oitocentos processos por ministro. AJustiça não acompanhou e explosivo crescimento demográfico e o desenvolvimento econômico no Pafs.
Em 1891, nos albores da República, quando
ela se organizou, tínhamos aproximadamente trinta milhôes de habitantes; hoje, já somos cento e cinqüenta milhões. A relação
processo e número de habitantes foi tremendamente modificada, mas a Justiça continuou
oom seus quad~os, métodos e serviços desatuaiizados. Como esperar melhores resultados?
Não é de se _estranhar, senadores, que o
Judiciário seja máquina buroCrática emperrada e arcaica. que não atende aos princípios
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da prestação da justiça, ou seja, se:rvir ao ju-

risdicionado com segurança, rapidez, eficiência e acessibilidade.
A Constituinte, como não poderia deixar
de ser, acudiu ao JudiciáriO, D.o intuito de
modernizá-lo e tomá-lo apto ao desempenho
de suas funções. Na sua esfera, ampliou os
direitos do cidadão. Assegurou à JUSi:iÇii-riina
das suas mais antigas_ e fundamentais reivindicações: a autonomia administrativa e financeira, facultando aos tribunais elaporarem
11
suas propostas orçamentárias dentro dos limites estipulads conjuntamente com os demais poderes na lei de diretrizes orçamentárias11. Inovou, também, pelo art. 98, viSando
desafogar a Primeira lnstancia, com a instituição do proccesso sumaríssimo e oral das
pequenas causas, de pouco valor pecuniário
e crimes menos graves, como contravenções
penais, lesões corporais leves, bem como a
criação da Justiça não-togada. Sabiamente,
a Constituinte manteve a dualidade de organização da Justiça, a federal e a estadua~
obedecendo aos canones da Federação, mas
cria'ndo os tribunais regionais federais, com
a instalação imediata de cinco deles. Conservou, quanto à jurisdição, a Justiça ordinária
e especial, como a eleitoral, do trabalho e
militar.
É certo que não vingou, apesar de acirrada discussão, a idéia da instituição de Uma
Corte Constitucional formal, à maneira européia, como substituta do Supremo Tribunal
Federal, nem a criação da Justiça Agrária,
preconizada para dirimir conflitos de terra.
Mas. muito oportunamente, criou o Superior
Tribunal de Justiça, no lugar do Tribunal
Federal de Recursos, com maiores poderes
e jurisdição. O novo tribunal veio aliviar o
Supremo Tribunal Federal de tantos encargos e serviços, de ser o Tribunal da,Federação, e liberá-lo para desempenhar a sua função constitucional. Assim, o contencioso· da
lei federal, que tanto congestionamento de
trabalho causava ao Supremo, numa sobrecarga de feitos a ju~gar, passou para a jurisdição de Superior Tribunal de Justiça, que,
com essa nova competência, se elevou na hierarquia judiciária. O Superior Tribunal de
Justiça não será mais um f6rum de apelaç~o.
pois irá apreciar as sentenças dos tribunais
estaduais, na área civil e criminal e os recursos extraordinários de matéria exclusivamen-::.
te legaL Deve-se assinalar que os processos
que mais afluíram ao Supremo Tribunal Federal eram, pela ordem de quantidade, os recursos extraordinários, os pedidos e recursos
de habcas corpus, os agravos e as petições
c recursos de mandado de segurança.
No campo dos. direitos do cidadão, a serem reivindicados perante ~ Justiça, a Constituinte inovou ainda com a instituição dos
chamados direitos coletivos, o mandado de
segurança coletivo, o mandado de injunção,
habeas data, ampliação da titularidade no
ajuizamento das ações de declaração de inconstitucionalidade das leis etc. O mandado
de segurança já era uma valiosa salvaguarda dos direitos individuais. Agora, com o madado de segurança coletivo terá uma dimen-

são maior, um instrumento na defesa dos direitos coletivos, podendo ser interposto por
associações de classe, comunitárias, de pais
de a~un9s, sindicatos, partidos políticos etc.
O mandado de Segurança coletivo incentivará a formação de entidades representativas
e associações, o que facilitará e fortalecerá
a defesa dos interesses da coletívidade.
O maildado de- injunÇão será proposto
sempre que a "falta de norma regulamentadora torne inviável o o::ercfcio dos direitos e
liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade,o à soberania
e à cidadan!an. o que se pretende com esse
instituto é garantir ao cidadão os seus direitos consignados na Constituição mas que não
foram ainda regulamentados. O habeas data, inspirado na Constitúição portuguesa de
1976, é outra novidade em nosso Direito e
assegura o acesso a qu_alquer pessoa às informações sobre si nos registras ou bancos de
dados governamentais e a retificação e complementação desses mesmos dados. Por último, a ampliação da titularidade nas ações
,de declaração de inconstituciotialidade das
leis. Pelá regime anterior, só O ProcUradorGeral da RepúbliCa poderia ajuizar a ação.
Pela nova Carta, não só esta autoridade, mas
também o Presidente da República, os Presidentes do Senado Federal, Câmara dos Deputados e assembléias _legislativas, os governadores de estado, o Presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil, Presidente dos partidos políticos C<:)m representação no Congresso Nacionàt;" Piesidentes de conJ'ederação
de classe ou entidade sindicaL
COmo verificámos, Sr. Presidente, a Constituinte, no ambito de sua atuação. introduziu reformas importantes no Poder Judiciário, com vista h sua mordenização, aprimoramento e independência. Entendeu que aquele Poder, para ter desempenho satisfatório
e prestar senriços eficientes à coletividade,
necessita de condições ·objetivas de funcionamento: Mas é evidente que foram reformulações empreendidas a nfvel constituciona~
que atingiram as estruturas institucionais
do órgão, não o seu funcionamento operacio-nal. Há que complementá-las com a legislação ordinária e outros atas administrativos.
Algumas medidas poderiam ser implantadas na Primeira Instância, como uma melhor
dístribui~O aereltOs, criaÇãOde- mais varas
e turmas nos fóruns e tribunais, e de mais
vagas, com a nomeação de mais jul'zes, desembargadores e ministros; admissão de jul'zes
auxiliares, inclusive para funcionarem como
juízes de plantão, como ocorre nos Estados
Unidos, para julgar delitos de trânsito, ações
de alimentos,__de inquilinato e relacionadas
com o oon:sul:hidor; admissão de juízes intinerantes para as comarcas que estiverem, temporariamente, sem seus titulares; preenchimento rápido de vagas, por motivo de remoção ou promoção dos magistrados; rigor com
relação aos jufzes no cumprimento fiel dos
prazos judiciais.
No que concerne ainda à independência
do Judiciário, dever-se-ia conceder-lhe, na
opinião do eminente jurista Carlos Mário
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Silva Veloso, a 1'faculdade dos tribunais de
fixarem as suas normas processuais para os
casos de sua competência ou mesmo da competência de juízes inferiores." e a atribuição
de decidir sobre a nomeação e promoção
de juizes seus magistradoS11•
EnfiPJ. Sr. Presídente, urge reformar a
Justiça,_ para que ela deixe de ser antiquada,
bolorenta, como os seus arquivos de processos que mofam de tanta espera e lentidão.
Quando nos aproXimamos do terceiro milênio, ela haverá de ser dinamica, ágil, moderna, fundamentalmente eficaz, porque assim
o cidadão comum passará a lhe dar crédito.
A Justiça é vital demais para a vida da Nação. Não podemos ignorá -la.
Era o que tínhamos a dizer sobre o assunto, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR- PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a palavfã ao nobre Senador
Francisco Rollemberg.
O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG
(PFL - SE. Pronuncia _o seguinte dis_curso.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a promulgação $:la Lei n° 4.380, de 21 de agosto de 1964,
instituiu o Sistema Financeiro de.Habiiação
- SFH e o Banco Nacional de Habitação BNH, que entraram efetivamente em atividade a partir de 1965. Tal medida representou
a concretização de ações que visaVam à solução, dentro de um prazo razoável, do grave
problema habitacional brasileiro que, já :àquela época, apresentava acentuado desequiU~
brio entre a oferta e a procura de moradias,
acarretando violenta especulação imobiliária.
Com o decorrer do tempo, assistiu o Pa!s a um acentuado crescimento do quantitativo habitacional, associado a um verdadeiro
processo Pe explos5o populacional nos grandes centros urbanos. mediante a ocorrência
de um violento fluxo migratório do campo e
dos pequenos centros urbanos em direção
às metrópoles. Em 1950, sessenta_ e quatro
por cento residiam no campo. Três,décadas
depois, esse total foi reduzido para trinta e
dois por cento. Além desse dado, estima-se
que, nos últimos quinze anos, cerca de um
milhão de moradores do campo saiu do meio
rural em busca de emprego-e renda nascidades. Isso, em média, por ano, esse descomunal movimento de população dilatou o exército de reserva de mão-de-obra aquartelado
nas grandes. metrópoles e elevou a pressão
sobre os aparelhos urbanos; educação, saúde, transporte e, principalmente, habitação.
A crlação do Sistema Financeiro da Habitação previa, inicialmente que os recursos
necessários para os. iiwestimentos a serem
realizados no setor de habitação seriam provenientes de letras imobiliárias de emissão
do BNH e, posteriormente, da poupança compulsória originada na captação do Fundo de
Gal'alitia: ·por Tempo de Serviço - FGTS.
Entretanto, muito_ cedo evidenciou-se que
tais recursos seriam insuficientes para o atendimento e solução do problema habitacional
e q_1:1e, naturalmente, outras fontes financeiras seriam neCC?is~rias para sua efetivação.
O Sistema Brasileiro de Poupança e Emprés-
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timo- SBPE, implantado em. 1966, veio preencher a lacuna existente no fornecimento
de recursos, constituindo-se. das Sociedades
de Crédito Imobiliário -_ser, Associação de
Poupança e EmpréstimO - APE e !l3I'teiras
de habitação das CaD::as EconOmicas.
Saudada pela Nação_ como uma solução
engenhosa, o sistema apresentou, com efeito, até os anos setenta, aparentes resultados
positivos, correspondendo à época do 11milagre brasileiro", quando a economia vivi3. J?leno processo de crescimento.
A prática do Sistema, no entanto, começou a evidenciar as falsas bases que o sustentavam: o BNH foi extinto, o "rombo" do Sistema alcançou a cifra de vinte bilhões de dó·
I~ as contas do FGTS passaram a ser objeto de manipulação. Além disso, os agentes
financeiros, mais uma vez, como rezam a cultura e a tradição brasileiras, dirigiram suas
aplicações para clientes de mais elevado padrão aquisitivo e de maior capacidade de pagamento. Em contrapartida, entidades especfficas de financiamento para -classe operária fecharam as operações populares e, com
isso, persiste e avoluma-se o dra_ma da carência de unidades habitacionais. Tudo em consonância com a desorganização da vída económica do País, típica dos anos oitenta, em
que a perversa desigualdade da distribuição
da riqueza nacional evidenciou que o bolo
cresceu mas não foi dividido.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, a prática de buscar saídas superficiais, inoperantes
e ineficazes para problemas que exigem soluções profundas, definitivas e perenes constitui, infelizmente, uma danosa rotina na administração píiblica brasileira. Tal é o que se
observa no trato concedido, pela Lei n° 8.177,
de 1991, aos desvios existentes no Sistema
Fuianceiro de Habitação, ao recolocar a solução para a questão no mesmo patamar já
tantas vezes posto: do ponto de vista do Sistema Financeiro, dos incorporadores e dos
construtores. Nunca do ponto de vísta dos
adquirentes da casa própria.'
Mais uma ve:z., omite--se a cristalina evidênCia de que_os desvios existentes no sistema têm sua origem no seu ineficaz gerenciamento e na instabilidade das politicas econOmicas adotadas na liltima década. O Governo Federal, com efeito, constitui o principal
responsável por tais desvios, não só em virtUde das constantes mudanças efetuadas no Sistema quando da edição dos sucessivos choques e planos de estabilização econOmica,
mas também por não demonstrar o empenho
necessário para que as grandes empresas da
construção civil honrem seus compromissos
com os agentes financeiros. Faltando o retorno dos empréstimos por parte das construtoras, e não havendo uma política habitacional
condizente com as necessidades da populaç§o, não há porque, mais uma vez, penalizar
o mutuário, como pretende o disposto na retromencionada Lei n° &177.
Em primeiDro lugar, porque penaliza os
que já são mutuários com a ampliação do
comprometimento real do salário até o limite contratual inicialmente estabelecido. Asslmt

o mutúário que, pOr motivos alheios l:t. sua
escolha ou decisão, conta, hoje, com um comprometimentO em torno de dez por cento
de seu salário," ver-ee-á obrigado a ter esse
comprometimento elevado, por exemplo, aos
trinta por cento originalmente fixados.
Er:n segundo lugar, porque parcelas superiores ao comprometimento contratual serão
incorporadas aos futuros reajustes, gerando
repactuações sucessivas e intermináveis que
acabarão por aniquilar a noção decorrente
de cumprimen~o de compromiss_os que todo
mutuário busca d~linear e _que, ~~ liltima
análise, estava prevista inicialmente na transação.
A corroborar nos5:3: argumentação, analise-se o caso particular da venda dos apartamentos funcionais de Brasllia: A aquisi~o
dos imóveis por parte dos adquirentes- funcionários ptiblicos - não foi precedida da
análise da capacidade de pagamento. Ccun
isso, já na ocorrência da segunda ou terceira prestação aparecem os primeiros casos
em que o_ valor a ser pago apresenta-se superior ao próprio salário. Não terá a Nação
de ~º-coner essa situação com dinheiro no:vo. Em contrapar!ida,deixará o Tesouro Nacional de arrecadar recursos que, tempos
atrás,foram investidos para a construção de
tais imóveis. Assim, alienou--se considerável
parcela do partrimônio do Pafs e não se obterá receita alguma. Tudo em nome de uma
pretensa refol"llla administrativa carente do
estabelecimento de critérios transparentes e
da triagem das ações mais necessárias e eficazes.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, não se
pode corrigir um erro cometendo outro. Não
suporta mais o Pais a condução de política~
choques ou planos económicos como se combatêssemos incêndios. Extinguem-se focos sucessivos, sem chegar às causas. É a popular
politica de 'Vestir um santo com a roupa do
outro11• Parece-nos evidente que a soluç§.o
para os desvios existentes no Sistema Fmanceiro da Habitação não dePende de sofisticados e mirabolantes mecanismos, mas da definição e prática de uma política salarial capaz
de formar a base de um processo de desenvolvimento sustentado e estável.

CUltura

Saltam aos olhos da Nação os nefastos
efeitos da injusta politica de arrocho salarial
imposta ao assalariado brasileiro. Mais uma
vez_, _o trabalhador assume o maior Onus, a
maior cota de saCriffcios em nome da salvação nacional. A cada ano di~inui a contribuição da massa salarial na composição do
Produto Interno Bruto do País. E, mais uma
vez, o trabalhador mutuário do Sistema Fi.:
nanceiro da Habitação vê tOrnar-se mais distante o estabelecimento de regras fixas, justas e eqüanimes -que lhe proporcionem as
necessárias segurança e tranqUilidade para
o plã.riejal:ir.eilto dOs gastos de sua vida e de
sua fam11ia.
Era _o que tinha a dizer, Sr. Presidente,
(Muito bem!) -

O SR. PRESIDENTE. (Dirceu Carnerio) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT SC Pronuncia o seguinte discurs~.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho l:t. tribuna para fazer breve relato da situação da agriculto~
ra no meu Estado, Santa Catarina,vitimada
por um longo período de estiagem, que compromete boa parte da safra e que leva a intranqüílidade e insegurança aos produtores
rurais catarinenses.
Já nos meses de setembro e outubro do
ano pS:ssado, houve excesso de chuvas nas
regiões produtoras, provocando um atraso
no plantio. Entretanto, já de 13 de dezembro
de 1990 a 25 de janeiro de 1991 faltou chuva, marcando uma pequena e breve estiagem,
mas capaz de produzir efeitos negativos para a lavoura.
Essa pequena e primeira estiagem causou
um. prejuízo calculado, segundo a OCESC,
de quase 30 bilhões de cnueiros, e uma quebra de safra de mais de um milhão de toneladas.
A partir de 10 de fevereiro se iniciou a
segunda estiagem, diante da qual técnicos
das cooperativas, da Secretaria da Agricultura, extensão rural e sindicatos, realizaram
um novo levantamento junto aos produtores
e que indicou os seguintes dados acumulados parciais:
-

ProduçAo eoperada (!)

Milho -·-·-·-··········----··-··-·-·Soja -·······················-·-·---·-··-·-·-·

248.000
6&000
2.650.000
488.000

Total

3.546.700

Feijão Safra ···················-··········-Feijão Safrinha ··················--···-·····
Arroz Sequeiro ··-·-·-··;....-........_

92700

CUltura

Quebra em t.

Feijão Safra ................................
Feijlo Safrinha ..........................

.. 111.600

Milho ·········-·········---·-··-··

Marçode 1991

37.400
1.033.500

N" Prod.

Perda%

165.000

45

75.000

55

193.000
59.000
35.000

39
36

60 -·
39,83

Valor cm bilh:Oea
10.138
3.423
23..253
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CUltura

Soja········································Arroz Sequeiro ................. - ..- .•
Total

Valor em bilhõea

Quebra em t.

7.320

175.680
55.620

3.559
47.698

1.413.800

Onde se lê:

P ARBCER N" 392, DE 1990
Da Comisslo, de Constituiçfi.01
Justi.ÇI! e Çi-çladania, sobre o Projeto de Decreto Legislativo Vo S, de
1985 (n° 85-B, de 1965-CD1···

l.eia-ae:
As chuvas mais recentes nas regiões produtoras possivelmente impeçam o agravamen-

to da situação e o aumento dos prejuízos,
mas - é claro - não podem resolver os danos já produzidos.
E por essa razão que continua atual a lista

de medidas necessárias para amenizar a

situação, elaborada pela OCES - Organização das Cooperativas do Estado de Santa
Catarina, Secretaria da Agricultura, Abastecimento e Irrigação, Federação dos Trabalhadora na Agricultura do Estado, Associação
dos E.J.genheiros Agrônomos de Santa Cata-

rina, Federação da Agricultura de Santa Catarina e CUT CentralUnica dos Trabalhadores - Departamento RuraJ.
São as seguintes as medidas:
1. Prorrogação dos financiamentos de custeio e investimentos dos produtores rurais
atingidos, com prazo de reembolso de 3 anos.
2 Liberação imediata de Proagro e des-

considerar as indenizações desta safra para
resgate futuro.
3. Crédito de emergência para manutenção familiar dos produtores rurais nll ordem
de 12 salários mínimos, reembolsados na equivalência em produtos agrícolas, no perfodo
de 3 anos.
4. Recursos para investimentos em irrigação, correção de solo e aquisição de matrizes bovinas de leite e matrizes su!nas.
5. Liberação dos cruzados bloqueados
dos produtores rurais efetivamente atingidos
pela estiagem.
Estou encaminhando cópia deste pronunciamento b autoridades do Ministério da
Agricultura e do Ministério da Fazenda, para que analisem os pleitos, para que verifiquem ou mandem verificar a situação da lavoura catarinense e para que se sensibilizem
a tomar as medidas sugeridas, ou parte delas.
É urgente, é absolutamente necessário
dar ao produtor rural catarinense uma palavra e oferecer um gesto capaz de lhe devolver um mfnimo de segurança e· de tranqüilidade, nesta atividade tão importante para o Pafs, quanto imponderável nos seus resultados.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A Presidência lembra que o Congres-

so Nacional está convocado para uma sessão~
conjunta a realizar-se hoje, às 18 horas e 30
minutos, no plenário da Câmara dos Deputados._
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Nada mais havendo a tratar,_ vou encerrar a presente sessãO, designando para a ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA

PARECER N"392, DE 1990
Da Comiss§.o de Constit~ção,
Justiça:_ -Cidadania, sobre o Projeto de Decreto Legislativo n° 8, de

e

1985 (n° 85·B, de 1985 _CD),.

ATA DA 197' SESSÃO,
. REAI,JZADA EM 3-12-90

1
- - (Pu~~cada no DCN
(SEÇAO II); de 4-12-90)
Discussão, em turno único, da redação
final (oferecida pela Comissão Diretora em
... - Retlflcação
seu Parecer n° 11, de 1991), do Projeto de
No Projeto de- Lei _dO .-senado n° Z2í, de
Leí do Senado n° 164, de 1989-Complemen0
tar, de autoria do Senador Fernando Henri- 1990, à página IÍ 7.613, 1ã coluna, no § 3°
do
art.
1°,
qu~ Cardoso; que regula a competência para instituição do Imposto sobre Herança e
Onde se I!:
Doação, nas condições previstas no inciso Ill
§
3°... e ao Departamento
_do § 1° do art. !55 da Constituição.
de Trabalho.
2
Leia-se:
Discussão, em turno tínico, do Projeto
§3°
... e ao Departamento de Trân0
de Lei da carnara D 5, de 1983 (n° 5.:356/81,
sito.
'
na Casa de origem), que regulamenta as profissões da área de Processamento EletrOnico de Dados e dá outras providências, tendo
PARECER, sOb n° 476, de 1990, da CoATA DA 199" SESSÃO,
missão
REAUZADA EM 4-12-90
_de Constituição, Justiça e Cidadania,
(PUBLICADA NO
favorável ao projeto com as Emendas de
- Seção II), de 5·12-90)

DCN

nOs 1 a 6-CCJ.

O SR. PRESIDaNTE (Dirceu Carneiro) - Está encerrada a sessão.

(Levanta-.se a sessão às 17 horas
e 45 mii:mtos.)
ATA DA 196" SESSÃO,
REA!lZADA EM 30-11-90
(Publicada no DCN
Seção II, de 1°-12-90)
Rctlflcação

No Parecer n° 3~ de 1990, ~ Página n°
7.594, 2~ coluna, no n6mero de origem do
Projeto de Decreto Legislativo n° 8, de 1985,

Retificação

- Na publicação feita no DCN (Seção 111 de 5·12·90, na página n°7.717,
no cabeçalho da sessão.

Onde se 1!:
Ata da 1998 Sess§.o, em 4 de dezembro de 1990 .P Seaslo Legislativa Ordinária, da 48' Legislatura
Leia-se:
Ata da 191J1l Sesslo, cm 4
de dezembro de 1990 4• Sess.lo
Legislativa Ordinária,
da 48' Legislatura
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BRASÍLIA-DF

CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constíhiíção, ~
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGiSLATIVO N• 93, de 1991
Aprova o ato que outorga permissão à Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE,
para êx~PJorar, pelo pra:zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em frequência modulada, com fius exclusivamente educativos, na cidade de Presidente '
Prudente, Estado de São Paulo.
Art. 1' É aprovado o ato~que outorga permissão à Universidade do Oeste Paulista- UNOESTE,
para explorar, pelo pra:zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada, com fins exclusivamente educativos, na cidade de 'Presidente Prudente, Estado de
São Paulo, ato 1fqllese'~refere a Portaria~ ri, 246, de 6 de dezembro de 1989, do Ministro dás ComunicaÇões.
Art. 2' Este~àccrero legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 21 de marçn de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição,
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado federal, promulgo o seguinte
~~ ~

DECRETOoLEGlSíXTIVOcN; §,ÇI>E 1991

Aprova o ato que outorga permissão à Fundação Cristã Educativa para explorar,
pelo pl'a'zo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de rlfdiodifusão sonora em freqüência
modulada, na cidade de Pires do Rio,· Estado de Goiás.
aArt. 1• É aprovado o ato que out()l'gli"Permissão ã Fundação Cristã Educativa para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada,
na cidade de Pires do Rio, Estado de Goiás, ato a que se refere a Portaria n• 226, de 20 de novembro
de 1989, do Ministro das Comunicações.
·
~
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data· de sua publicação.
Senado Federal, 21 de março de 1991. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
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EXPEDIENTE
C€NTaG GRÁACO 00 SENAOO FEDEIIAL

DIAMODOC-IIESSO NACIONAL

PASSOS PORTO
Oiretor·Geul do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Oirstor Executivo
CESAR AUGUSTO JOS~ OE SOUZA
Diretor Administrativo

LUIZ

~RLOS

Impresso sob a responubii•<Nde da Meaa do SenMio Federal

ASSINATURAS

Semes1ral

DE BASTOS ,

........ ~-·········-·············:··-··········:..::····~Cr$ 3.519,65

D1retor Industrial
FLORIAN AUGUSTO COUl;'INHO MADRUGA
Diretor Adjunto

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição,
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 95, DE- 1991
.
. . ' . ..
Aprova o ato que outorga concessão à TV Carioba Comunicações Lida., para explorar,
pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão de sons e
imagens (televisão) na cidade de Americana, Estado de São Paulo.
Art. 1• É aprovado o ato que outorga concessão à TV Carioba Comunicações Ltda., para explorar,
pelo prazo de quinze anos, sem direito de exclusividade, serviÇo de radiodifusão de sons e imagens (televisão),
na cidade de Americana, Estado de São Paulo, ato a que se refere o Decreto n' 98.925, de 2 de fevereiro
de 1990. · · · ·
. .
·
Art. 2•. Este decreto legislativo entra em vigor na data de ~ua publicação.
Senado Federal, 21 de março de 1991. -·Senad()r Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que Congresso Nacional aprovou, ,nos termos do art. 49, inciso XII, da ConstiüiiÇão,
e eu, Mauro Beoevides, Presidente do Senado Federal, promulgo .o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 96, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à Difusora Stéreo Cândido Mota Lida., para
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de Cândido Mota, Estado de São Paulo.
Art. 1'' É aprovado o. ato que outorga permissão à Difusora Stério Cândido Mota Ltda., para
explorar, pelo pr~zo de dez a?os: sem direito de. exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência
modulada, na c1dade de Cand1do Mota, Estado de São Paulo, ato a que se refere a Portaria n' 265,
de 27 de dezembro de 1989, do Ministro das Comunicações.·
·
···
_
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua.publicação.
Senado Federal, 21de março de 1991.. - Sen.ador Mauro Benevides, Presidente.
Faço sab~~ que o Con~resso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso XII, da Constituição,
e eu, Mauro Benev1des, Pres1dente do Senado Federal, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 97, DE 1991
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio Cidade de Costa Rica L \da., para explorar
serviço de radiodifusão sonora, na cidade de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul.
Art. 1• É aprovado o ato a que se re4'ere a Portaria n' 201, de 25 . .de outubro de 1989, do
Ministro de Estado das Cqmu.niéações, que outorga permissão à Rádio_Cidade de Costa Rica Ltda., pa~a _
explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüênc1a
modulada, na cidade de Costa Rica, Estado de Mato GJ·osso do SuL
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicaçã?:Senado Federal, 21 de março de 1991.- Se!'ador Mauro Benevides, P.residente.
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que estabelece a Estrutura Administrativa Básica do Senado Federal e dá outras
providéncias.
-Projeto de Lei do Senado n~ 34/91,
de autoria--do Senador Fernando Henrique Cardoso, que revoga o item VIU do
da República
artigo 530 da ConsOlidação das Leis do
- N>70/9! (n" 105/91, na origem), restiTrabalho.
tuindo autógrafos _de projeto de lei sancio" ~ 1.2.8 - Comunicação
nado.
Da Liderança do PMDB-, -r!!feren-te a
~N; 7V9l (n\' J0?/91,_ na oti~e_-qt), cofui:lfCàÇ'ã6 'dO ·seilãdo! PêdrOSiiÍlÓÕ.
lllunicatldo a 'designaçãO do Vtce-PreSi.:- exercer a função de Vice-Llder do Pardente da República para chefiar a Missão
tido.
Especial brasileira às cerimônias-de posse
do Presidente da República de Cabo Ver1.3-0RDEMDOD1A
de.
Redação final do Projeto de Lei do Se1.2.2- Leitura de projeto
nado n"' 164, de 1989-Complementar, de
-Projeto de Leí do Senado n~ 33/91,
autoria do Sell.ador Fernando Henrique
de autoria do Senador Mareio Lacerda,
Cardoso, que regula a competência para
que ·dispõe sobre a proibição de venda,
· iD.stituição. do Imposto sobre Herança e
doação ou GessãQ de colas_contendo tolue~,
Doação, nas condições previstas no incisO
no. xileno ou benzeno a menores de .18
_I,II do .§ _1."' ~d!) a.n_. )55 da Con~tituição.
anos e dá outras providências.
Discussão encerrada, após usar da palavra
1.2.3- Requerimentos
o Sr. Maurfcio Corrêa: À Comissão Dire- N~'71 a 76/91, de autoria de Senador
tora para exaine das emendas.
Da-r:cy Ribeiro, solicitando dos Ministros
Projeto de Lei da Câmara o? 5, de 1983
da Justiça e da Saúde informações que
(n~ 5.356/81, na Casa de origem), queremenciona.
gulamenta as_ profissões da área de Pro1.2.4- Ofício
cessamento Eletrónico de Dados e dá ou- N9 20/91, da Liderança do PTB, soli.tras .providênciaS, DisCussão sobrestada,
citando alteração na representação do
para reexame da Comiss~o_ qe Ççn,stituipartiéló, na· Comissão Peímanente de InÇão; Justiçci é Cidadánia, nos teimas do
fra-Estrutura, como havia indice através
Requerimento n~ 77/91," após usarem da
do Ofício nP 8/91.
palavra os Srs, Eduardo Suplicy, Aluízio
1.2.5- Discurso do Expediente
Bezerra, Jutahy Magalhães, José fogaça,
Alcio ÁlvareS e Cid Sãbóia- de Carvalho.
Senador DIVALDO S_URUAGY Contradições e fracassos do Presidente
1.3.1 - Discursos após-a Ordem do Dia
Fernando Collor em seu primeiro ario de
SENADOR JUTÃHY MAGAGOverno, Coiri êrifase para o malogro dos - LHÃES. ~Jm_unidade partame-ntir. VioPlanos Collor I e II.
lência sofrida pelos petroleiros grevistas,
1.2.6 - Comunicação da Presidência
n~ B;lhia.
· Recebimento do Presidente do TribuSENADOR lOS!'. FOGAÇA -'---Objenal de ContaS da União relatório d_as ativitivos dÕ Fc;Sr.um Nacional de Debates.
dades daquela Corte, referentes ao qüarto
trimestre do ano de 1990. - -1:3.2- Comunicação da Presidência
~Convocação de sessão conjunta a
1.2.7- Leitura de Prujetos
realizar-se hoje, às 18 horas e 30 minUtos,
-Projeto de Resolução o<? 15/91, de
autoria do Senador Jutahy Magalhães;
com Ordem do Dia que designa.
1- ATA DA-21• SESSÃO, EM 21 DE
MARÇO DE 1991
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente

para

7

1.3.3 - Discurso após a Ordem do Dia
__ _
(continuaçãQ) ' -~
SENADORA MARLUCE P1NT<J '----:Contestação ao pedido de intervenção fe- ..
deral em Roraima, feito pelo ProcuradorGeral da República,·
_
.
SENADOR NEY MARANHÃO, comõ Líder- HOinemigeffi ao erripresário . _
cearense José Dias Macedo, pela passa-_
_
gem _do seu 71"' aniversário.
SENADOR -EDUÀRbd >WPLICY - Cobrando ao Governo norte-americano o perdão da dívida externa brasileira, na forma concedida ã Polónia.
SENADOR FRANCISCO ROLLEM- BERG -136 ãriosde fu:Odação da cidade
de Aracaju.
SENADOR NELSON WEDEKINPtes~ões de empresas multinacionais jun-to ao Governo brasileiro, pelo reconhe.cimento de patentes de produtos fármacos
no País.
SENADOR ODAC1R SOARES. Desigualdades da~ tegião Amazônia em
,relação ao resto .do .País e a nec~ssidade
da criação de uma' cOmisSão ínfer-"ministerial, com vista ao equacionaménto dos
problemas daquela região.
1.3.4- Comunicação da Presidência
,_ Térwino do prazo, ~,..rn apresenta, ção de emendas, ao Proj
'.! Resolução
n• 10/91.

1.3.5- Designação da vrdem do Dia
da próxh:J}.a sessão

1.4-ENCERRAMENTO
· 2- RET!FICAÇÁO
-Ata da 204~, realízada em 6-12-90
3- PORTARIA DO I• SECRETÁRIO
N' 10/91
' 4- DIRETORIA-GERAL
=- Extrato de Contrato n~ 1191
5- MESA DIRETÓRA
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
P.ARTIDOS

Ata da 21 ~ Sessão, em 21 de março de 1991
1~

Sessão Legislativa

Ordiná~ia,

da

49~

Legislatura

Presidência dos Srs. Mauro Benevides Alexandre Costa, Dirceu Carneiro,
Beni V eras, Jutahy Magalhães e Áureo Me/lo
As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAMSE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo - Alexandre Costa Alufzio- Bezerra - Amazonino Mendes Antonio Mariz- Carlos De'Carli- Carlos

Patrocínio - Chagas Rodrigues - Cid 53bóia de. Carvalho - Darcy Ribeiro- Dirceu
Carneiro - Esperidião Amin - Fernando
Henrique Cardoso- Flaviano Melo- Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves- Hélio

'éanlPoS- Henrique Alme'ida- Hugo napoleão - Humberto Lucena - João Calmon_
:_-João Rocha~ Jonas Pinheiro- Josaphat
Marinho - José Eduardo - José Fogaça.
-José Richa- Júlio Campos- Júnia Ma:
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rise_- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia
- Louremberg Nunes da Rocha- Lo~urival
Baptista - Magno Bacelar - Mansueto de
Lavor - Mário Covas - Marluce Pinto Mauro Beneviàes - Meira Filho - Moisés

Abrão- Nabor Júnior- Nelson Carneiro
- Nelson Wedekin ---:"': Ney Maranhão Oziel Cameirp- Rachid Saldanha Derzi Raimundo Lita - Teotónio Vilela Filho Valmir Campelo.

-

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
A lista de presença acusa o compareci-

mento de 50 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a Sessão._
Sob a proteção de Déus, iniçi?mos Ros~6s
trabalhos.
_. _.
O Sr. l<i> Secretário procederá à Ieitura40
Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projeto
de lei sancionado:

N' 70/91 (n' 105191, na origem). de 18 do
corrente, relativa ao Projeto de Lei do Senado n~ 83, de 1982, de autoria do Sena_dor
Itamar Franco, que dispensa a realização de
vistoria judicial na hipótese que menciona.
(Projeto que se transformou na Lei n_:_
8.180. de 18 de março de 1991.)

. Q Sl_{. __PRESil>ENTE __ (AI_qandre Costa)
-O Expediente lido vai ã püOtiCação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido
pelo Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N· 33, DE 1991

DiSpOe- sobre a proibição de venda,
doação ou cessão de -colas contendo toluenO, xileno ou benzeno a menores de 18
anoS ·e dá. outraS pr'oVIC:Iências
. O CongressoNacional.deçr.eta:
_
.~AJ1. 1~ "Fí.cam proibidas a venda, a doação o_u _a cessão a m_e:nore:s.de 18.(dezoito)
anos de idade_ de colas industriais co_ptenl;J.o
os solventes tolueno, xileno ou benzeno.
ArL 2~ A embalagem dos produtOS;- a
que se refere o art. 1~ desta lei, conterá, obrigatúríãffie.Oie~ em caracteres" bem visíveis, a
inscrição:_ "Aviso: produto tóxico. O abuso
pode resultar n_a morte. Proibida a venda,
doaç·aa-óu cessão a menoJes.de 1_8 apos, sob
as penas da lei n~ 6.3681,76".
Art. 3~ Na comercialização dos produtos
mencionados ser('\o identifi_cados o vendedor
e o comprador, através de nota fiscal em três
viaS, destinando-se .a primeira via ao comprador, segund~ ao vendedor e a terceira, à
Divisão de RepressãO e Entorpecentes do
DePartamerito ·cre-Polfcia Federal.
Art. 4P Os infratores desta lei ficam in-cu!sos naS PenaS pn!Vístas· riO art. 13 da Lei
n~-ô.308, de 21 de outubro de 1976.
Art. 5~ Esta lei entra em vigor 120 (cento
e vinte) dias a partir da data da sua publicação.
Art. 6? Ficam revogadas as disposições
em contrário.

a

COMUNTCANDO A DESIGNA·
ÇÃO DO SR. VICE-PRESIDENTE
DA REPÚBLTCA. DOUTOR TTAMAR FRANCO; PARA CHEFTAR A
MlSSÃO ESPECIAL BRASTLEIRA
ÀS CERlMÓNlAS DE POSSE DO
PRESTDENTE DA REPÚBLICA DE
JuStificação
CABO VERDE. NOS SEGUJNTE
O abuso das~colas que contêm os solventes
TERMOS:
xileno, tolueno e benzeno como agentes eufoMENSAGEM N• 71, DE 1991
riZã"iites iníciou-se, em vet'dade;·nos anos 60
(n' 107/91, na origem)
nos Estados Unidos, principalmente entre
crianças e adolescentes aficciOnados do aeroExcelentíssimos Senhores Membros do Semodelismo. Importada, tal prática sofreu
nado Federal.
aqui uma expansão através da inclusão de
Tenho a honra de levar ao conhecimentp
outras colas igualmente eufoiizantes, Como
de Vossas Excelências que designei o Senhor
a -de sapateiro, a de fórmica, a de tapetes
Vice-Presidente da República, Doutor I_ta~
e a de plástico. Os estudOs epidemiológicos
mar Franco, para chefiar a Missão Especial
realizados neste campo têm demonstrado
brasileira às cerimonias de posse do Presiuma prevalência de aproximadamente 85%
dente da República de Cabo Verde, Senho_r
de abuso entre jovens urbanos muito pobres
Doutor Antonio Manuel Gomes Mascareou abandonados na faixã etária dos 14-18
nhas Monteiro, a realizarem-se nos próximos
anos. O abuso destas colas provoca a iiidução
dias 22 e 23 de março, em Praia, devendo
ausentar-se do País no período de 19 a 25 -de ~rritmias _cardíacas, paralisia motora, inconscíê"nciâ e c-OnVulsões. O uso crôrtico çul.
-~
de março.
2, A presença do Senhor Vice-P!eSidente mína com extenso comprometimento neuroda República nas cerimônias de posse do Pre- lógico irrev_erSível. A tomada de atitude, a
sidente da República de Cabo Verde prestí- um tempo profilática e coibitiva, afigura-se
giará os esforços daquela naç~o africana na como mandatória. A salvaguarda da nossa
realização da plena democracia. Cumpre assi- juventude, a par da sua urgência, da sua im·
periosa necessidade, deve ser vinculada a menalar que as presentes cerimónias de transmissão de mando presidencial são as primei- didas de precisão cirúrgica, com o intuito de
evitarem-se os riscos das generalizações que,
ras, resultantes de eleições livres, desde a
_ _ certamente, acarretarl::rtn mais efeitos deletéindeperidência em 1975.
Brasfiía, 18 de março de 1991. -Fernando rios do que benefícios. É importante ressaltar
que ·os solverites supracitados são utilizados
Collor.
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cm fórmulas clássicas, otimizadas e patenteadas de produtos tão diversificados como:
as diversas colas industriais, os vernizes, as
tintas, os fluidOS para isqueiro, os laquês, os
·sprays p~ra cabe_lo, os remoVedoreS de manchas, as SofuçOes-para lavagem a Seco, diverSas ieaç6es qufmicas, processos histOquímicos, entre outros. A Simples tentativa de modificão das fórmulas destes produtos, a curto
prazo, acarretaria conseqüências imprevisíveis' nos processos industrais lícitos com os
seus coroJários trabalhistas. A população trabalhadora seria, certamente, o alvo lesado.
Destarte, pareceu-nos adequada a proibição de venQ.a., Q.a cessão ou daS doações de
tais produtos paT-a iridivíduos na faixa etária
de alto risco, isto é, as menores de 18 anos.
A obrigatoriedade de colocãçãQ de rótulo visível e de apropriada identificação- cruzada
do vendedor e do comprador será indispen.
sável para a eficácía da lei, mormente considexand_o·se a~ penalidades previstas na Lei
n~ 6.368n6.
__ . . .
.
.
A participação da Divisão -de. Repressão
a Entorpecentes (D RE) do Departamento de
Polícia Federal em muito contribuirá para a
efetiva fiscalização e seguimento das determinações desta lei.
Finalmente, será dado um prazo de 120
dias para a adequação dos rótulos dos produtos contendo aqueles solventes e para a organização do sistema de fiscalização e acompanhamento específicos pela D RE da Polícia:
FederaL
Sala das Sessões. -21 de in.arço de 1991.
- Senador Mareio Lacerda.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 6.368
DE 21 DE- OUTUBRO DE 1976
Dispõe sobre medida de prevenção e
repressão ao tráfico il{cito e us_ri indevido
de substâncias enforpeCentes Ou que determinem dependência_ física oli psíquica
e dá 'outras providências. ·
O Presidente da República
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei.

CAPÍTULO 1
Da Prevenção
Art. 1~ É_ ~e ver de to~ a pessoa física ou
jurídica colaborar na_ prevenção e repressão
ao tráfiCo ilícito e uso indevido de substância:
entorpecente ou que determine dependência
física ou psíquica.
Parágrafo único. As pessoas íurfdicas
que, quando solicitadas, não prestarem colaboração nos planos governamentais de prevenção e repressão ao tráfico ilícito e uso
indevido de substância entorpecente ou que
determine dependência física ou psíquica perderão, a juízo do órgão ou do poder competente, auxílios ou subvenções que venham
recebendo da União, dos estados, do Distrito
Federal, e dos territórios- e dos múnicípioS,
bem como de suas autarquias, empresas pú-
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blicas, sociedades de economia mista e fundaçôes.

Art. 13. Fabrícar, adquirir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, possuir ou
guardar maquinismo, aparelho, instrumento
ou qualquer objeto destinado à fabricação,
preparação, produção ou transformação de
substância entorpecente ou que determine
dependência física ou psíquica, sem autori-

zação ou em desacordo com determinação
legal ou regulamentar:
Pena -Reclusão, de 3 (três) a 10 (dez)
anos, e pagamento de 50 (_cinqüenta) a 360
(trezentos e sessenta) dias-multa.
OOOOOOOOOoo00000000000000000000000000-00-00000000000AMO_

(À Comissdo de Constituição, Justiça
e Cidadania- decisão terminatiVa.)

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-O projeto lido será publicado e remetido

à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimentos de informaw
ção que serão lidos pelo Sr. 19 Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N' 71, DE 1991

Requeiro, com base no art. 50, § 2~. da
Constituição Federal, nos arts. 216 e 217 do
Regimento Interno e no Ato da Comissão
Diretora n;'!4, de 1990, que sejam solicitadas
do Exm~ Sr. Ministro de Estado da Justiça,
Jarbas Gonçalves Passarinho, as seguinteS informações:
1 - Vários artigos na Imprensa têm chamado a atenção para os alarmantes níveis
de abortos fatais no Brasil, bem como para
incidência de seqüelas, que inutilizam milhares de mulheres. Assim, solicitamos informações sobre a posição do Ministério da Justiça
nesta matéria e _o funcionamento dos dados
pertinentes. Qual o número de abortos fatais
ou responsáveis por seqüelas que vitimam as
mulheres no Pafs?
2- Quais as bases legais e quais as razões
médicas e humanitárías resp-õnSãVCis- pela
clandestinidade do aborto no Brasil? Segunw
do se calcula, são três milhões de casos ocorridos anualmente, dos quais cerca de trinta
por cento resultam em mortes em conseqüênw
cia deles se realizarem fora das instituições
regulares de assistência médica.
Sala das Sessões, 21 de março de 1991.
-Senador Darcy Ribeiro.
(À Comissdo Diretora.)
REQUERIMENTO N• 72, DE 1991

Requeiro, com base no art. 50, § -29, da
Constituição Federal, nos arts. 216 e 217 do
Regimento Interno e no Ato da Comissão
Diretora n9l4, de 1990, que sejam solicitadas
do Exm9 Sr. Ministro de Estado da Justiça,
Jarbas Gonçalves Passarinho, as seguintes informações acerca de assassinatos de menores
no Brasil, que têm provocado imenso escândaJ.o internacional, desmoralizando o nosso
Eafs:

1 - Que informações pCide prestar esse
MinistériO sobre a ação~ nesse campo, dos
órgãos de polícia e da Justiça, de_talhando
quais e quantos os casos de assassmatos de
menores no País foram ou estão sendo processados e julgados?
2 -A inipi'e"nsa se refere a 457 assassinatos
de crianças e jovens no Rio de Janeiro, São
Paulo e Recife, somente em 1989. Apurou,
esse Ministério, quantos foram, efetivamenw
te, esses assassinatos, que se suspeita terem
sido muito mais numerosos? _ _ _
3 - Que infOrina9ões te~ eSse Ministério
sobre a fornia de organização, os modos de
recrutamento e ação desses grupos criminosõS e SeUs finã:iicíadore_s? Que~ providências
foram tomadas para coibir esses 8enocídios
intoleráveiS7 - - ·
·
.
4 - Qual o controle e fiscalização exercidos pelo Ministéiio da Justiça sobre as empresas privadas de segurança e vigilância, e
o emprego nelas de policiais civis e militares?
Quais as açõês _re-pressivaS desse Ministério
contra bandos criminosos e organizações paw
ramilitares, empenhadas na matança de me-nores?
5- Que medidas vêm sendo toriladas pelo
Ministério da Justiça para reverter o quadro
de. violência·desenfreada que ·se desencadeia
sobre criança e jovens no País, especialmente
contra os meninos e meriinas de rua?
Sala das Sessões, 21 de mar_ço de 1991.
-Senador Darcy Ribeiro.
-

(A Comis{lio QiretQta.)
RJ>QUERIMENTO N• 73, DE 1991

Requeiro, com base no art: 50, § 2~, da
Constituição Federal, nos arts. 216 e 217 do
Regimento Interno e no Ato da Comissão
Diretora n~ 14, de 1990, que sejam solicitadas
do Exm9 Sr. Mii:tistrO de Estad_o da JuStiça,
Jarbas GonçalVes Passarinho, as seguintes informações:
-- 1 - Existe uma política demOgráfica no
Brasil'}
2 ~Se há, quais as diretrizes destas Políticas? Em que bases legais ela se consubstancia?
3 --se ·essa pOlítica prescreve à contenção
do crescimento demográfico do Brasil, informar em que limítes ela foi fixada· e Com quais
mecanismos é implementada.
4 - Pesquisas realizadas pelo IBGE indicam que já forain esterilizadas 44 por cento
das mulheres brasilei_ras em ida.de fecund_a,
o que equivale ao numero espantoso de sete
milhões. É de supor com base nestes números, q1,1e o Brasil já tenha perdido até a capacidade de repor a sua população, o que é, pelo
menos, inquietante para os destinos da Na·
çã:o. AcreSt:e que tamanha redução da fecun·
didade brasileira importará na transformação
radical da estrutura da nossa população, que
deixará de ser majoritariamente juvenil para
ser majoritariamente senil, com as consew
qüências desastrosas que isto terá para o desenvolvimento social do Brasil. Por conseguinte, solicitamos informações sobre os pro-
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cedimentos através dos quais esta -operação
genocida vem sendo realizada, bem como
sobre sua legalidade, e sobre as medidas tomadas para responsabilizar criminalmente
seus executores.
5 - Desejamos saber se é verdade que
grande parte" destas esterilizaçõeS se faz através- de partos C:esários. realizados com este
objetivo específico. E. neste caSo, qual é o
volume numérico deles?
6 - Necessitamos, também, sabez: qu~m
financia esta .ürtehsa ópeí-àçãó -médi_cô~ci:rUr~
gica e se há organizações intei'nacionáis e ~
trangeiras envolvidas nesse processo genocida.
Sala das Sessões, 21 de março de 1991.
-Senador Dan;y~ Ribeiro.
(A Comissão Diretora.)
REQUERI!VIENTO N' 74, DE 1991

Requeiro, com, P1;1se _n9. ait. 50, § 2~, da
Constituição Fe.dera}. nos f.U"ts_. 216 e 217 do
Regimento Interno e no Ato da Comissão
Diretora n914, de 1990, _que sejam solicitadas
do Exm9 Sr. Ministro de Estado da 1ustiça,
Jarbas Gonçalves Passarinho, as seguintes informações, de responsabilidade da Funqação
Nacional do Índio~ FUNAI- e do próprio
Ministério da Justiça:
1 - Que informações tem:esse Ministério
sobre a situação de ·desespero em que se encOntram grupos indígenas brasileiros, especialmente no sul do Mato Grosso do Sul, os
quais estão sendo tev·aêi.Os a suicíd.Íos_emmassã, provocando grân.de escândalo na opinião
pUblica mundial, e cónsternação revolta em
todas as pessoaS de bem deste País?
2 - Quais as aÇões efetivas que a Funai
vem tomando para evitar esse geno_Cídio de
índios, config~rado ·pelo nú-merO alarmante
de suicídios por ei:tforCam-ento ~ j!:g.ve:p.enamento - trinta e um casos conSumados e
trinta tentativas em 1990, e dez casos e cinco
tentativas, somente neste ano - ocorridos
principalmente entre adolescentes?
3- Quais as ações de- aSsistência espeCífiCa
àqueles povos, para retirá-los da opressão e
c;;xploração a que estão sujeitos e do.triste
c;lesespero em que caíram?
__
_
, 4 - Quais as causas- dã tragedia -que _se
abate sobre esses_ povos de _língua tupi-guai.aiti, que constitui a riuitriz básica de forlnaw
ção do povo brasileiro?
5 -Que trabalho tem desenvolvido a Funai em relação aos _cerca de dois mil Kaiwá
e Nãndeva sem-terra, que se encontram à
margem das rodovias, em estado de mendicância?
·sara das Sessões, _21 de março de 1991.
--: Senador Darcy Ribeiro.
(A Comissão Diretora.)

e

REQUERIMENTO N• 75, DE 1991

Requeiro, com base no art. 50, § 29, da.
Constituição Federal, nos arts. 216 e 217, do
Regimento Interno, e no Ato da Comissão
Diretora n914, de 1990, que sejam solicítadas
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de mulheres. Assim, solicitamos informações

6 --Necessitamos,- também, saber quem
financia esta imensa oper_ação médico-cirúr·
gica e Se há organizações internacionais e e'.l~
trangeiras envolvidas nesse processo genocida.
·
Sala das Sessões, 21 de março de 1991.
-Senador Darcy Ribeiro.-

so_bre a posição do Ministério da Saúde nesta
matéria e o fornecimenfo- do& dados pertinentes. Qual o número de abortos fatais ou
responsáveis por seqüelas que vitimam as mulheres no País-?
2- Quais as bases legais e_quais as razõeS
médicas e humanitárias respOnsáveis pela
clandestinidade do aborto no Brasil? Segundo se calcula, são 3 milhões de casos ocorridos
anualmente, dos quais cerca de 30 por centO
resultam em mortes em conseqüência deles
se realizarem fora das instituições regulares
de assistência médica.
3- Solicitamos, também, informaçõeS sobre casos de abortos incompletos que terminam em ho_spitais e clínicas do Inamps e com
este órgão conveniados.
Sala das Sessóes, 21 de março de 1991.
-Senador Darcy Ribeiro.

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)
-Os re-querimentos que acabam de ser lidos
serão submetidos ao exame da Mesa.
Sobre a mesa, ofício que será Iido pelo
Sr. 19 Secretário.
É lido o seguinte:
OFÍCIO N• 20/91
Brasnia, 20 de março de 1991
Senhor Presidente:
PelO preSelue, solíctto a Vossa Excelén~ia
alterar a representação do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, na Comissão Permanente de Infra-Estrutura, como havia sido
indicado através do Ofício 8/91, desta Liderança. A nova indicação dos representantes
do PTB é a seguinte:
Tirulares: Senador Loureroberg Nunes Ro-

do Exm~ Sr_. Minisrro de Estado da Satlde,
Dr. Alc.eni Guerra, as seguintes informações:
1- Vários artigos na imprensa têm chamado a atenção para os alarmantes níveis de
abortos fatais no Brasil, bem como para incidência de seqüelas, que inutilizam milhares

(À Comissão Diretora.)

REQUERIMENTO N• 76, DE 1991
Requeiro, com base nO ·art. 50, § 2~, da
Constituição Federal.__nos arts. 216 e 217, do
Regimento Interno, e no Ato da Comissão
Diretora n~ 14, de 1990, que sejam solicitadas
do Exmo Sr. Minü;tro. de Estado da Saúde,
Dr. Alceni Guerra, as seguintes informações:
1 - Existe uma política Demográfica no
Brasil?
2 """"-Se há, quais as diretrizes desta política? Em que bases legais ela se consubstancia?
3 - Se esta política pres_creve a conten_ção
do crescimento demográfico do Brasil, infOrmar em que limites ela foi fixada e com quais
mecanismos é implementada.
4 -Pesquisas realízadas pelo IBGE indicam que já foram esterilizadas 44 por cento
das mulheres brasileiras em idade fecunda,
o que equivale ao número espantoso de 7
milhões. E de supor, com base nestes números, que o Brasil já tenha perdido até a capacidade de repor a sua população, o que é, pelo
menos, inquietante para os destinos da Nação. Acresce que tamanha redução da fecundidade brasileira importará a transformaç_ão
radical da estrutura da nossa população, que
deixará de ser majoritariamente juvenil para
ser majoritariamente senil, com as conseqüência desastrosas que isto terá para o desenvolvimento social do Brasil. Por conseguinte, solicitamos informações sobre os procedimentos através dos quais esta operação
genocida vem sendo realizada, bem como sobre sua legalidade, e_ sobre 3$ medidas toma_das para responsabilizar criminalmente se_lis
executores.
5 - Desejamos saber se é verdade que
grande parte destas esterilização se faz através de partos cesários, realizados com este
objetivo espedfíco. E, neste caso, qual é o
volume numérico deles?

(À Comisdão Diretora.)

cha

Senadora Marluce Pinto
Suplentes: Senador Affonso Camargo
Senador Levy Dias
Valho-me do ensejo para reafirmar a Vossa
Excelência expressões de alta estima e elevado apreço ..- Senador Affonso Camargo~ Líder do PTB.
O SR- PRESIDENTE (Alexandre Costa)
- Serãó feitas as substituições solicitadas.' Há oradores inscrito~?._ . ,
.
Concedo a palavra ao nobre Senador-Di"valdo Suruagy.

O SR- DIV ALDO SURUAGY (PFL- AL.
ó seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs._ Senadores, sob a Presidência do
Senhor Fernand<_> Collor de Mello, o Brisil
ingressou na última década do milênio muito
mais pobre do que há dois anos, embora os
tributos, os juros, o custados produtos e serviços tenham experimentado persistente c"rescimento, e institutos básicos da democracia
- como a propriedade e o contrato ___: tenham sido severamente atingidos, a pretexto
de _apoiar o Plano de Estabilização Económica que, mesmo subvertendo a lei, não dominou a inflação, desestimulou as atividades
produtivas e levou quase três milhões de trabalhadores ao desemprego, sem produzir re~
sulta.dos que compensassem os sacrifícios.
_ O Brasil das carroças continua em marcha
lenta, quase parando, enquanto o Presidente
se desloca a _grande~ velocidades em possantes Lincoln americanas, que hoje substituem
~s modestos Diplamatas usados algumas vezes em lugar dos helicópteros. Ressalve-se
que a substituição não ínlplicou gastos financeiros adicionais, ·visto que os veículos foram
cedid_os _gentilmente pela Ford, _em regime
de comodato, expressão herdada do latim
que, bem o sabem9s, significa "como dado".
Se _f.lá_um custo, este é naturalmente de or~em
Pronu~cia
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moral e parece escap~r à compreensão de
seu beneficiário, por coinddência Um decJa·
rado inimigo das elites económicas, que já
chegou a ameaçar a Autolatina - holding
da Ford e Volkswagen- com uro processo
por aumento abusivo de preços.
O fato é que, passado um ano-do Governo
Collor, o País permanece onde estava. Se
movimento houve, foi de regressão, que tor·
nau o Brasil não apenas mais pobre, como
mais violento e sem esperança. Afinal, a ousadia e a determinação que a equipe governa·
mental tentava expressar nas primeiras semanas de governo - que acenavam com boas
perspectivas - fOram multei rapidamente
substituídas por ações e contradições cada
vez mais evident~ nos últimos meses, demonstrando não só inexistência como falta
áe objetivos claros, amplos e consistentes,
capazes de dar contorno não a projetos e
propostas isoladas, mas ao conjunto do País.
O admirável é que o Presidente Collor e
sua equipe chegaram a tanto desgaste por
sua conta e risco. Prescindindo de apoios di::
qUa:tquer origem e-- qii:alificação, os "donos
do Brasil" agiram durante todo esse período
com exemplar tirania, como os detentores
da única receita disponfvel para salvar o País
da catástrofe. Ao Congresso restou a _única
alternativa de apoiar, na essência, a reforma
proposta e, assim, garantíi o impacto indispensável à ação pública do primeiro presidente eleito pelo povo nos últimOs trintã
anos.
A despeito dessa disposição de cooperar,
ésgotando a quase totalidade de seu tempo
no exame de -medidas pr~visOi·iaS Sób.te ·as
mais variados aSsUõtos; como a reíorina nlorteiária e fiscal e·autorizaÇãO de veículo para
uso do Vice-Presidente da República, o Co_n-_
gresso Nacional foi apontado como obstáculo
à marcha do Brasil rumo à modernidade. As
críticas veiculadas pela imprensa ao desempenho do Congresso não se deveram à argúcía jornalística, mas à inspiiação de um Presidente que não tinha experimentado o gosto
do êxito neste primeirO ano de manda:tó.Chega-:se a imagíilar até que o Presidente
e seuS nov-éis schollarS não aprenderam uma
lição simples de política: a de que um plano
de governo, para dar certo, deve apoiar-se
na valorização das instituições e, particularmente, na ausculta democrática da -SciCieãade, afirial, a principal interessada nas mudanças. Também é grande o equívoco de calcurar
que o plano pudesse se apoiar em Collor,
um esforçado candidato a campeão de marketing. O Brasil não estava, como_ não está,
interessado num 3.tleta polivalente; mas num
presidente que tenha o discernimento neceS~
sário para ser austero, se preciso for, mas
com sens~~ilidade sufíciente para-governar
com justiça, sem levar a grande_ mass~ de
desvalidos do País ao d~e_s_pero, __co_m-o yem
acontecendo.
-Passamos todo o ano assistindo a uma SQ.ceSsão de singulares performances desportivas do Presidente, embora a prinCip3J delas,
a caçada ao famoso tigre da inflação, tenha
sido um retUmbante fracasso·. O que já era
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Preocupada em acertar o tal tigre da infla·
ção, a equipe governamental descuidou-se da
maior parte dos programas vitais para que
seu projeto tivesse, pelo menos, um pouco
de coerência. A desestatização não saíu do
papel, a reforma administrativa obteve resultados mínimos que se anulam complemente
em face do_ vertiginoso sucateamento provocado na estrutura do aparte estatal, e as promessas de moralização se dissolveram em
meio a revoltantes manifestações de fisiologismo e de influência política, protagonizadas
lava no País apreendido no Banco Central, por personagens sem qualquer qualificação
a hipeiinflação teve sua marcha estancada,
para freqüentar a cena nacionaL
o que, se foi bom para todos, o foi especialA alardeada redução do tamanho do Estamente para a burguesia, que viu preservados
do e a pretendida abertura da economia à
os ganhos financeiros acumulados na década
competição internacional- pilares do neolipassada. Assustada pela<; acentuadas turbuberalismo presidencial - apenas fizeram
lências inflacionárias do período, a classe proagravar o camiriho aberto à recessão, como
dutora achou mais vantajoso manter a liquio demonstra o declínio de todos os indicadez do que investir na produção de bens.
dores da atividade económica - emprego,
E, assim, prosseguir na era Collor, seduzida
produção industrial, vendas no varejo, balança comercial - securidados por uma política
pala política de juros estratosféricos e fáceis
ganhos financeiros, amparada, ainda, por um
monetária contracionista e pela insolvência
crescente de variados segmentos do setor priprojeto neoliberal disposto a deixar sobreviver apenas as indústrias com bastante fôlevado. Restou-nos, como produto desse projego económico, bem ao estilo do que foi reito - tõ-Iiberalizante, a fãdlidade de acesso ao auno Chile, pela ditadura Pinochet, e está em -tom6vel Lada - versão soviética do Fiat 70
andamento na Argentina.
- , a brinquedos eletrélnicos refuga~os nos
Se a burguesia não deixou de lucrar, o mespaíses industrializados, a batatinhas fritas de
mo não aconteceu com a larga maioria do
além fronteiras e a ciU.traS preCIOSidades do
povo brasileiro, cujas módicas economias
gênero, út<iTs o bastante para revelarem adispassaram à tutela do Banco Ceritral, levando
tância entre a grandiloqüência do discurso
e a medíocre realidade em que ele se insere.
as pessoas a arquivar seus legítimos projetas
de vida por até dois anos. Em menos de três
Num quadro como esse, não foram pequemeses após a deflagração do plano, os níveis
nos os sacrifícios exigidos dos pobres, aliás·
de liquidez retornaram aos patamares antea grande maioria da sociedade brasileira, inoriores ao enxugamento, embora os recursos
centes vítimas de uma síndrome que conjuga
salários av-iltados com desemprego, num amdas pequenas contas continuassem trancafiados. Moral da história: apenas os cruzados
biente de inflação corro_siva. Não estamos
das contas mais modestas, como pecúlios de
preparados para a tragédia de inflação com
recessão, p-u-rqcreo- cidadão está entregue à
viúvas, peqtif:ncis capitais para a reciclagem
própria sorte, num país onde a estniturã soou mudança· de negócios, economias acumUcial iníqua impede o reconhecimento dos seus
ladas a duras penas visando a uma provável
mais elementares direitos de cidadania.
enfermidade fiCaram, "aos cuidados" do
Banco Central, evidenciando, na prática,
Se é de bOa polítiCa despojar o povo de
suas economia-s para domar a inflação, então
quem são os aquinhoados.
talvez seja melhor conviver com o tigre.
Graças à inconsistente gerência do plano,
marcada por fatos como esses, a folga conceIgualmente, se para vencê-la é necessário
dida pela inflação for efémera-, logO recúnienconduzir o País ao estágio da pobreza absoçando sua escalada até chegar aos 20,21%
luta, como vem acontecendo com o Brasil,
de janeiro-paSSado, que determinaram a edio bom senso recomenda paciência com os
ção do Plano Collor II. Esta foi uma marca,
zeros a mã.is. Até porque um ponto crucial
aliás, muito mais elevada· do que os 16% que
dessa questão, que é a distribuição de renda,
desencadearam o lançamento do Plano CrunãO figurou ain-da erri rieilhuma proposta deszado e do que os 14% que provocaram, postete Governo, preocupado em arrastar o Brasil
para o time dos países do Primeiro Mundo,
riormente, a queda do Ministro Dilson Fuonde, infelizmente, nunca poderá tomar lunaro.
É alarmante o fato de que todos os esforços
gar se nâo resolver esse problema.
do Presidente Collor tenham resultado, em
Se não bastassem t.a.:O.tos aspectos a denunciar aos quatro ventos ·o fracasSo das políticas
1990, numa inflação acumulada de 1.795%,
que cdnseguiu superar a pior marca-do Go"coloridas", a queda do PIB, que ficou em
verno Samey (1.764% em 1989), segundo o
menos de 4%_, em 1990, depois do modesto,
mas positivo creScimento de-3,6%, registrado
IPC, o índice oficial do IBGE, fator, aliás,
no ano anterior, poderia ser o tiro de miserique deixaria de medir a inflação, nos termos
do novo plano. A tática é muíto simples: se
córdia num projeto que definiHva:mente não
a inflação se mostra além do aceitável, elimideu certo, apesar da arrogância auto-sufina-se o índice usado para medi-la; o Congresciência com que folimposto. Mas eis que
so, no entanto, ao apreciar a Medida Provia mesma equipe que engendiou tamanho fracasso vem novamente a público, com aquele
sória 294, impediu esse desatino.
de se esperar, pois, com uma bala de festim

e péssima pontaria, só se obtém ruído.
Eliminar a inflação, para garantir suporte
à modernização da economia, era o pressuposto principal do Plano Collor I, que se concebeu um formidável arsenal de meios e medidas para ancançar esse objetivo, a começar
pelo violento ataque à propriedade, como o
caso do assalto à poupança, contas correntes
e aplicações financeiras, a pretexto de enxugar o meio circulante.
Com cerca de 70% do dinheiro que circu-

e
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habitual ar de triunfo e énfado, di~ulgar a·
edição de um segundo plano, inacreditavelmente apontado como um aperfeiçoamento
do anterior!
Entende-se que o erro é próprio da condição humana. Mas se errar é humano, perseverar no erro é diabólico, e é ísso que estamos
presenciando com a versão do novo plano,
escudo sob o qual a denominada "irmandade
económica" tenta acertar o alvo e manter
suas posições no xadrez do poder. Um segundo plano, em dez meses, expõe à compreenM
são de qualquer leigo em economia que a
estratégia adotada não funcionou. Mas defini-lo como um complemento do anterior é
pretendÚ vender gato por lebre, já que suas
propostas se opõem naturalmente e coincidem apenas na forma açodada como foram
apresentados e na falta de uma análise mais
profundada da realidade brasileira.
A começar pela subversão do léxico, em
que congelamento se transforma em
"trégua", inflação em "nível de crescimento
de preços", as decições (oram novamente to~
madas não para resolver definitivainente os
graves problemas brasileiros, mas para mascarar a falta de convicção e competência daqueles que pretendem transformar o Brasil
num laboiatório de experiência a-cadêmicas,
onde só o que importa é a teoria. É fato
que não poderíarilOs continuar"J.Ssistíndo passivamente ao revigoramento inflaciOnário,
mas é impossível avançar se não houver o
explícito reconhecimento de que houve o fracasso, porque, como dizia Cervantes no Colóquio dos Cães: "A humildade é a base e o
fundamento de todas as virtudes e sem ela
não há nenhuma que o seja".
Lamentavelmente, não tem havido humildade. O Ministro da Ecotiomia, Fazenda e
Planejamento, Fernando Collor de Mello,
que assim se autodenominou no intcio de seu
governo, -já abdicou do título e deixou a Ministra Z~lia Cardoso de Mello exposta ao embaraço de recomeçar tudo de novo . Um recomeço em que se inverte o discurso Iiberali-zante pela forte interferência do Estado na
_economia, particularmente nP sistema financeirQ, de forma a obrigai os bancos a negociar
com os títulos públicos federais e estaduais
que vinham sendo rejeitados pelo mercado.
Ninguém, em seu-petfeito juízo, lastima
o fim da ciranda financeira, mas a liberdade
de investimento é um dos pressupostos básicos do capitalismo.
O Sr. Amazonino Mendes - Púmite V.
Ex' um aparte, ilustre" Senador?
OSR. DIVALDO SURUAGY- Pois não,
Senador Amazonino Mendes_,
O Sr. Amazonino Mendes- Eu me abalançaria a tecer um ligeiro comentário neste
aparte, em tomo da brilhante apreciação que
V. Ex• faz, rica de dados e de conhecimentos,
a prOpósito da 'velha luta nacional- a ques.:.
tão económica. É forçoso, porém, trazer à
baila nesta tarde, a par das críticas que V.
Ex• faz com tanta riquezã de detalhes, um
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pormenor, um aspecto que acho de grandeza
nacional, de consciência naciOnal. Em verdade, V. E~ por certo, brilhante como é, perce-

be claramente que o nosso País, ao longo
do tempo, vem acumulando problemas quase
que insanáveis. Estava a reclamar sobretudo
determinação e coragem. Esses dois aspectos, essas duas variantes psicológicas comportamentais de um dirigente brasileiro, parece-me que se encontram e se enquadram perfeitamente na figur~ do Presidente Collor.
A vontade férrea, decidida e, talvez, até o
excesso de zelo, de ardência, cte -vontade em
resolver de vez o crucial, e no do problema
da inflação brasileira, tenha-o feito com que
impetuosamente nos comunicasse que tinha
uma "bala no tambor". Mas, no bojo daquelas ações o que se vislumbra com clareza é
a coragem, a intrpidez e sobretudo, a vontade
de quebrar certos privilégios qi.ie é forçoso
reconhecer, envergonham a nacionalidade;
construíram _um País ~ifícil, problemático e
que exige, a cada instante, a cada momento,
vigilância, sobretudo de nós políticos. Falou
V. Ex• da arrogância da Presidência da República. Perdão, mas eu tomei Coilhecimento
pela imprensa que o Presidente Collor fez
um visita pública ao ex~Presidente José Sarney. Exatamente no momento em que encaminhou para esta Casa, para o Congresso
Nacional um extraordinário projeto que muitos acusam de apenas generalidades, mas um
projeto que mostra, dentro_ de si, uma linha
filosófica comportamental também corajosa,
que arrosta os privilégios. Não me enfileiraria
na linha daqueles que estariam aqui, nesta
Casa, para defender sistematicamente O Governo, ao reverso. Fui Governador-e não raro
extemei a rilinha admiração àqueles que me
faziam críticas na Assembléia ç aqueles que
- me faziam críticas co competência sempre receberam de mim o maior respeito e não raro
não extemava esse respeito àqueles que me
faziam elogios gratuitos. Estou muito preocupado como os demais pares neste Congresso,
neste Senado, com a situação nacional, com
a causa nacional, com a questão nacional que
está a reclamar o chamado entendimento. b
necessário que para a concessão desse entendimento nos despojamos de quaisquer, ranço;· de quaisquer matizes e o façamos com
altivez, sem preconceitos, sem interesses de
grupos, de partidos ou c;:oisa que o valha,
porque acima de tudo estaria, evidentemente, a causa nacionaL De tal sorte que é, com
respeito, que ouço a elucidativa e detalhada
exposição de_ V. Ex•, mas é com respeito também que faço este aparte pedindo vénia e
compreensão de V. EX!' para que ressaltemos
o lado e os aspectos pOSitivos das ações do
Governo nesta área. O fato de o Governo
arrostaras privilégios levantar o discurso con~
tra chamados cartórios, por si só, ao meu
ver, é uma revolução preambular, é uma sinalização, é um camíilho. E o segundo plano
do Governo, ao que parece, até então, estaria
surtindo os seus efeitos e parte consigo alguma humildade. Essa humildade está clara pelo avanço da procura do entendimento com
esta Casa, com a Câmara e com os- demais
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segmentos da sociedade. De tal sorte, agradeço a gentileza de V. Ex~ em permitir este
aparte, que me dá a oportunidade de evidenciar, neste momento eSsa preocupação, que
intuo o seja pura, honesta e digna, e oxalá
grassasse na cabeça de todos nós, independentemente de cor partidária. É evidente que
nós rião estamoS num mar: de rosas, os problemas ·são brutais, a esperança, dificilmente,
se ascende no coraçáo do povo brasileiro.
Mas é forçoso reconhecer que, a colocação
do programa, para nossa discussão, nós fomoS cottvOCãdcis para quase evidenciar para
a Nação inteira que o destino do País está
nas nossas mãos, nas mãos do Congresso brasileiro. Portanto, eu não posso concordar
com a explanação brilhante de V. Ex\ sem
embargo _de remeter nas minhas palavras a
minha admiração e a certeza de sinceridade
da sua postura e da sua posição. Muito abri·
gado a V. Ex', e desculpe, sobretudo, pela
_demora da exposi~ã~.

poderíamos tomar nenhuma atitude drástica
com relação à economia. "Aquilo, parece-me
__ frutificou, e o Ministro Simonsen largou o
Ministério. O Ministro Delfim assumiu. E
nunca mais me esqueci de uma frase do Ministro Simonsen, descansando na praia, quando
deu uma entrevista, se não me engano, para
a revista Manchete dizendo: "Deus. tenha piedade do povo brasileiro". E, de fato, daquela
época para cá, o Brasil foi de roldão neste
processo de postergação, de empurrar com
a barriga os problemas. Entendo que não foi
das mais felizes a tentativa do Presidente Collor resolver, de uma vez só, a questão de
economia brasileira, com um tiro no tambor,
com aquilo tudo -só para concluir - mas
f9i um esforço, e são válidos esses esforços.
E evidente _que os caminho~ são inúmeros,
mas é muito difícil ouvirmos1 daqueles que
fazem crítica, que o caminho. Essa é que é
a grande questão. Muito obrigado.

O SR. DIVALDO SURUAGY- Senador
AmazO-riúiQ-Mendes, V. Ex', que traz para
esta Casa a experiência de ter governado um
dos maiore-s Estados da Federação, grandioso
no seu aspecto geográfico e grandioso nos
problemas sociais que possuÍ, que _é o Estado
do Amazonas, V. EX' bem sabe que é digno
de clescon~iança a coragem daqueles que se
encontram no poder, que tomam decisões levando milhares de brasileiros ao desemprego,
levando milhares de empresas à concordatas
e ã falência, congelando os depósitos apenas
dos pequen~s depositantes, porque nenhtJ.ma
pessoa jurídica, neste País, tem cruzados retidos em estabelecimento bancário. Todas essas distorções, e suas falhas e o seu fracasso
foram confirmados.
~uand~_o Governo, em dez meses apenas,
emitiu o Plano Collor II foi o reconhecimento
público de que o Governo fracassou. E o
que é lamentável é que o Governo, o próprio
Presidente, que, no infcio_ da sua administraçao;-haVia se arvOrad() de Ministro de Eco·
nomia, da Fazenda, do Planejamento, da ln·
dústria e Comércio, enfim, todos os títulos-que se pode englobar dentro do contexto económico e financeiro do País, nesse segundo
plano, Sua Excelência não deu nenhuma entreVistã;- ml()_ fez nenhuma defesa, entregou
apenas à Ministra e a sua equipe a responsabilidade de explicar o inexplicáveL
Mas, compreendo a posição de V. Ex~, e
pediria a sua gentileza para que eu possa alongar-me nos argumentos aqui_ expostos, e voltarei a áebã.ter com V. Ex• em seguida.

O SR. DIVALDO SURUAGY - Senador
Amazonino Mendes, V. Ex' nos traz um depoimento dramático de um ex-Ministro da
Fazenda, o Ministro Mário Henrique Simonsen, que tinha piedade do povo brasileiro
quando a inflação estava em 39% ao ano.
O Ministro Símonsen deixou a inflação em
39% e. naquela época, já tinha piedade do
povo brasileiro. Com o Presidente Collor,
em apenas um ano, a inflação chegou a
1. 712% l Imagine qual é o adjetivo, qual é
o termo com o qual podemos definir ou enquadrar o povo brru.ileiro! Se com 39% o
País já era digno_ de piedade, imagine com
uma inflação de L712%!
Contínuando a exposição - aí é que vou
analisar _o_ PI_ano Collor II e por isso é que
eu quis fazer referência ao aparte de V. Ex',
estamos, pois, às voltas com situações bem
conhecidas: o congelamento é o quinto em
cinco anos, a tablita pressupõe uma inflação
zero em fevereiro e a iniciativa -de acabar
com a iridexação por decreto ainda pemanesce na memória nacional como uma tentativa de reverter, sem a menor condição de
sucesso, as leis de mercado. Até mesmo o
discurso da negação que precedia os congela~
mentes anteriores foi plagiado, embora, no
caso do Governo Collor, esse atalho seja ainda menos ético, porque corresponde a uma
vertente contrária a tudo que ele defendia
tão veemente~

O Sr. Amazonino Mendes - Prometo a
V. Ex~ que setel-eitremamente curto, brevíssimo, apenas -para dizer o seguinte. Eu me
recordo que quando o Ministro Simonsen estava à frente da_~çonomia brasileira, e o Ministro Delfin Netto se encontrava no Minis·
tério· da Agriéultur_a, à época, se discutia muito na Nação se a nossa inflação era de demimda ou de custos. Recordo~me que o Miniistro
Delfim N etto não raro ia ã televisão dizer
"Precisamos gerar" -salvo engano-- "um
milhão e meio de empregos por ano e não

O Sr. Coutinho Jorge -Permite V.

~

um aparte?

O SR. DIV ALDO SURUAGY- Antes de
conceder o aparte a V. Ex' eu gostaria de
analisar as distorçõ~ do Plano Collor II. Depois V. Ex~ poderá tecer os. comentários que
achar conveniente.
Assistimos!_ nesse novo jogo ·de cena, aos
funerais da BTN, da BTNF e do IRVF (fndice de Reajuste de Valores Fiscais), apretexto de desindexar a economia. Não é preciso dispor de muita leitura económica para
saber que· a indexação é um subproduto da
inflação, e não o contrário, e sua a dação cons~
titui-se em f6rmula alternativa encontrada
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pelo mercado para amenizar uma conjuntura
não superada. Seu fim por decreto .é ilusório,
pois com a introdução da TR (taxa de juros)
e da TDR (Taxa de Juros Diária) o que_ vai
acontecer - e não é preciso ser mágico ou
economista para prever isso- é simplesmente a substituição da indexação passada pela
futura.
Ao povo, mais uma vez, é-dada a conta

béns pela visão lúcida e clara: que tem da
realidade sócio-económica brasileira mostrando que o primeiro Plano Collor resolver
um problema grave do Brasil, que é a inflação. e, naquela altura, Sua Excelência realiwu o Ialriosó OOrifíSCOâã.s poupanças, alegando que a liquidez excessiva do sistema era
a causa da inflação, e realizou aquilo que
nós_ sabemos, e até hoje tem provocado as
a pagar. Uma conta alta, frise-se. Primeiro, reclamiçOes -eãSriü!goaS do povo brasileiro.
porque o congelamento dos preços foi anteceNo mesmo ano, Sua Excelência t_eritou, sedido por um tarifaço exemplar, em que progUndo os técnicos do Governo e segundo uma
dutos essenciais tiveram aumento de até
tese ilacional de que o déficit público era a
70%, iilcluindo o reajuste de tarifas públicas
cau.Sã_básica da i_nfla_çá.9, exatamente minie combustíveis. Essa majoração, conforme
mizar o défidt público,levando-o a zero. Encalculou_ o Departamento de Estatística da
tão enxugou--'3e a inflação dentro des~e esquePUC carioca, seria suficiente para elevar a·
ma: déficit público igual a zero. E o_que aconinflação em torno de 15% em fevereiro; muiw
teceu? _A inflação vo_ltou. Isso mostra que
to embora economistas mais cautelosos prew
essas medidas de políticas isoladas não resolvissem não mais do que 5%, de_ qualquer
vem um_ problema global nacional, porque
forma, uma incidência muito pesada no CU$to
a socio-e:conomia não pode ser" ré-solvida de
de vida.
uma hora para---uut~a com um simples decreto,
Para o Governo, esse fator deh;a de t~r
de cima para baixo, ou com um processo de
qualquer importância porque, com a tentatomada do de decisão em que uma autoridade
tiva de extinção do IPC, não seria contabiimperial decida e as coisas se resolvam aqui.
lizado. Na mesma linha de desconsideração
É muito fácil, aparentemente fácil, resolver
ao povo; em momentos de crise, as listas da
os pi'oblemas sócio-económicos por decreto.
Sunab,_ por espantosa deturpação ou inacre·
Isso mostra que não é. E nem certas teses,
ditável miopia, continham, na primeira verque se diziam existir no Brasil, que alguns
são, preços em média 40% mais elevados do
deles adotaram, como é o caso do problema
que aqueles praticados pelo comércio. Com
do déficit público, seriam uma solução única
a grita geral, três novas listas foram editadas,
para o Governo brasileiro. ô que aconteceu?
mas os grandes perdedores acabam sendo
A inflação voltou. Segundo, o pior: o Produto
mesmo o indefeso consiumidor e os segmenInterno Bruto brasileiro, que reflete, que metos intermediários da economia que não têm
de como a economia ciesce no País, que -mosfôlego bastante para recorrer à desobediência
tra o que produz e consome, impOrtação,_ e_
civil de modo a garantir sua sobrevivência
mostrou que" o Brasil, em décadas, nunaa tínum mar infestado de tubarões.
nha _tido um PIB negativo: e nesse ano de
Já se provou fartamente que congelamento
90 tivemos um PIB 4,0 pontos negativos. Isso
d~preços não produz os resultados esperados
é um absurdo em termos de uma nação! Ora,
no Brasil. O que poderia ser Uma interrupção
significa que algo está errado, muito errado,
momentânea das leis de mercado acaba consneste País. Significa quç_ o "Governo, de forma
tituindo-se em motivação psicológica para a
tecnocrática, pensa que resolve. o problema
elevação generalizada de preços, em caráter
com algumas medidas de política económica
preventivo ou mesmo de atualização,- para
isofadas. O problema mais grave é que esqueestocagem doméstica de produtos e a sonegacemos que o aspecto produtivo, a geração
ção de estoques. O desabastecimento e o ágio . de renda e de emprego devem ser acelerados
são a conseqüência natur:al de um processo
no BrasiL O que aconteceu? Eu já disse uma
que já estamos exaustos de presenciar.
vez aqui: a agricultura brasileira, que chegou
O pretexto, por outro lado, de _elevar as
a ter a produção de 70 mi_lhóes de toneladas
tarifas públicas e o preço dos combustíveis
de grãos, passa a ter agora cerca de quase
para corrigir defasagens não subsiste ante a
50 milhões. Isso é u,m absurdol_ Então, em
fácil constatação de que elas vinham subindo,
termos de lógica económica, como é que se
desde março do ano pa&:;ado, praticamente
pode diminuir Ofertas? Nós vamos aumentar
na mesma proporção da inflação. Contra um
a inflação. Se nós temos menos o que comer,
IPC acumulado de 742,37%, as tarifas postais
o preço da comida vai a_um.entar. E um conw
foram majoradas em 711,58%; o gás de coziceita económiCO elementar~ que a tecnocracia
nha em 702,52%; a energia elétrica em
desse Governo nãd-levou em consideração.
653,6% e o& combustíveis em 642_,_15%, eviPor isso veio o Plano Collor Ii; tentando cordenciando a inconsistência dos argumentos
rigir-os aspectos ligados ao salário, o que é
do Governo, especialmente se comparados
um absurdo: o arrocho salarial só de um lado.
aos aumentos de salários dos setores público
A M"edida ?roVisória 0<1295 Prevíi-iS:So e inSti-e privado no mesmo período,
tuiu o congelamento, que não funcionou e
não vai funcionar nunca. Ora, então_ é um_
O Sr. Coutinho Jorge- Permite-me V.
Governo que--não tem uma visáo...global da
Ex' um aparta?
realidade brasileira,- que não tem uma estraO SR. DIVALDO SURUAGY --:Concedo
tégia g!çbal. Eu diria, tecnicamente, que o
o aparte ao nobre Senador Coutinho Jorge.
Governo erfciU-ila sua estra:tégia. O obj6tivo,
O Sr. Coutinho Jorge -Senador Divaldo
nós cOncordamos, é tentar fazer com que o
Suruagy, eu diiia que V. Ex• _merece os para- Brasil s~ja um País em que haja melhor distri-
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buição de renda, em que o produto cres-ça
e o emprego se acelere. Isso todo mundo
concorda, mas a estratégia é errada e a forma
do processo de tomada de decisão muito mais
err_ada, porque vem de um Governo exatameD.te imperial, pretensioso, e, como V. Ex•.
falou, que pretende achar que tem a verdade
a seu lado. Não. Tanto prova que estavam
equivocados que eles agora tentaram, através
desse PRN, Plano de Reconstrução Nacional,
que não é um projeto, fiém um-plano e nem
um programa, mas um conjunto de intenções
jogadas à sociedade brasileira para que ela
passe a discutir. Significa o seguinte: eles recOnheceram que a estratégia" anterior era
equivocada e agora tentam corrigir com ess~
programa. Mas isso, nà. verdade, mostra uma
coisa: o Presidente da República e. os seus
assessors têin qUe compreender que -rião se
resolve problemas na sociedade brasileira
sem que haja um- entendimento nacional, sem
que as forças atuantes no processo sócio-e_co~
nómico sejam ouvidas, sem que participem
do processo de tomada de decisão, para que
se encontre uma solução nacional, não uma
solução de uma pessoa ou de um grupo de
tecnocratas. O discurso de V. Ex' nessa direção está correto e é por isso que aqui estamos
para apoiá-lo nesse seu pronunciamento. V.
Ex• está de parabéns e eu não quero mais
me alongar, mas concordo que a visão expressa no discurso_de V. Ei"-está correta. Queii-a
receber'o nos~o apoio e o nosso aplauso.
O SR. DIVALDO SURUAGY -Senador
Coutinho Jorge, V. Ex~ engrandece ...
O SR. PRESIDENTE (Jutahy ·Magalhães)
-Senador Divaldo Suruaggy, permita interrompê-lo? O tempo de V. Ex~ vai até 15 horas
e 2 minutos. São 15 horas e 16 minutos. Então, pediria aos Senhores aparteantes que
evitassem o debate mais prolongado porque
o tempo já está terminado e temos uma lista
imensa de oradores para hoje.
O SR. DIV ALDO SURUAGY - Muito
obrigado, Sr. Presidente. Mas eu gostaria de
agradecer ao Senador Coutinho Jorge pelo
enriquecimento do meu discurso com os argumentos felizes que S. Ex~ acaba de expor para
a Casa.
-E-eu acreSC:enúii:ia aos- seus argumentos,
Senador Coutinho Jorge, que V. Ex~ enfatizou, com muita propriedade, a queda do sistema produtivo agrícola, um dealhe que, por
si só, ensejaria um discurso especifiCamente
sobre o tema, qUe também é um dos mais
graves que ainda não vi ser comentado nesta
Casa.
A reserva de ouro do Brásil, quando o Pre~
sidente Fernando Collor tomou posse, era
cerca de 180 a 190 toneladas; e em apena:s
um ano, mais de 113 dessa reserva já foi joga~
da fora. Vou até fazer um requerimento ao
Banco Central para explicar qual era a reser~
va de 'curo do Brasil no dia 15 de março
de 1989 e qual foi a reserva de ouro do Brasil
agora no dia !5 de março de 1990. Somente
no mês de fevereiro deste ano, para manter
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a taxa de dólar na base de 250 cruzeiros,
foram 17,5 toneladas de ouro jogadas fora.
O Brasil jogou toda a sua reserva fora nas
loucuras dessas decisões econômícas· que e-stão aí sendo implantadas.

O Sr. Epitácio Cafeteira- Permite-me V.
um aparte, nobre Senador Divaldo Suruagy?
Ex~

O SR. DIV ALDO SURUAGY- Pois não
nobre Senador Epitácio Cafeteira, ouço V~

EX'

. ..

..

O Sr. Epitácio Cafeteira- Congratulo-me
com V. Ex~, embora muitos entendam que
está fazendo um discurso muito mais pela
oposição pessoal que faz, nas Alagoas ao
atual Presidente da República. Situo-me mais

nos desacertos da equipe económica e menos

até na pessoa do Presidente da República.
A equipe económica, que chego_u com aqueles ares de que ia res_olver o problema do
Brasil, no Plano Collor I, sem ouvir ninguém,
e durante quase um ano le_vou _o Brasil com
a barriga através de_m.edidas provisórias, de
repente, começa a dar entrevistas e explicações, onde os termos são terrivelmente trocados no nosso vernáculo. Nãõ há indexação,
não há congelamento. O congelamento é
"trégua". O descongelamento é "flexibilização". Enfim, diria apenas uma coisa: o que
me causa espanto é que na hora em que a
equipe económica vai explicar as coisas com
ares de vencedor, lembro-me de Saddam
Hussein falando, sobre as suas tropas lá no
Kuwait: a derrota, todo mundo vendo, todo
mundo sentindo. E por aí que o Brasil vai
encontrar melhores caminhos. Disse o nobre
Senador Amazonino Mendes, que com a mudança, com o encaminhamento para o Congresso do Projetão, a mim parece mais um
~tatuto de um partido político, porque ali
mo do País está nas mãos do Congresso. Mas,
sempre esteve e continua a estar. E o Congresso está convencido disto, e talvez, nesta
nova Legislatura, com a disposição do Congre5so, estejamos vendo que afora as medidas
provisórias da véspera da nossa posse, depois
da nossa posse não houve mais medida provisória.
Isso, sim, aí é de se louvar, que de repente,
o Governo Federal, o Poder Executívo quer
conversar conosco e saber do nosso pensamento. O projetão tem que ser traduzido
em projetas reais, emendas constitucionais,
porque não podemos opinar em favor de uma
medida que, hoje é inconstitucional que só
terá constitucionalidade depois de aprovada
a emenda. O Governo" deve fazer suas emendas nos seus projetas e mandar para o Congresso Nacional, e aqui com toda certeza,
o destino da Nação estará em nossas mãos.
Muito obrigado, senador.

O SR. DIV ALDO SURUAGY - Agra<l«;o
ao Senador Epitácio Cafeteira, e peÇo aos céus,
que V. E~ esteja errado, quando comparou
o Presidente, na sua megalomania de poder,
com Sadam Hussein, porque o resultado para
o Iraque foi terrível, foi catastrófiCo.

Deus qu_eira: que não aconteça~ no Brasil,
o que esta acontecendo no Iraque mesmo
porque nós não teremos ...
O Sr. Epitácio Cafeteira- Eu-apenas quero lembrar, estava me referindO à equipe económica.
O SR. I>IVALDO SURUAGY- V. Ex',
quando faz referência à equipe económica
faz referência ao Presidente da República,
porque ele assumiu, publicamente, a posição
de ser o ministro da área económica, responsável por todos os erros e por todos os acertos
da área económica. Mas, estrategicamente ...
O Sr. Amazonino Mendes - V, Ex' ainda
me permitiria um aparte?
O SR. DIVALDO SURUAGY - Senador
Amazonino Mendes, como V. Ex~ já falou
duas vezes, eu fico muito privilegiado em dividir o meu tempo com V. Ex•, mas tem o
~enador Humberto Lucena, Senador Héicio
Alvares e outros senadores que desejam me
apartear. O Senador Ney Maranhão também
está ali a postos; eu pediria a compreensão
de V. Ex• para dividir esse privilégio com
outros senadores, para que o meu discurso
fique tão honrado pelos apartes deles como
ficou pelos apartes de V. Ex~
O Sr. Amazonino Mendes- Pois não, muitOõOfi,&ado.
O SR. DIVALDO SUROAGY- Mas estrategicamente o Plano Collor II foi adotado
a uma- semana ·do carnaval, quando O povo
sai às ruas para sua catarse anual. Mas nem·
esse intermezzo impediu a vigorosa e pronta
rejeição do plano, q~e seg_undo pesquisas do
Data-Folha, chegou a 52% das pessoas ouVidas no eixo Rio - São Paulo. E mais 65%
acreditam que o desemprego vai aunientar,
49% consideram o retorno da inflação como
fato consumado e 43% já não confiam t3nto
em Collor como antes.
No começo de março, pesquisa atualizada
do Data - Folha reavaliou os sentimentos
da sociedade e respeito ·do Plano Collor 11
e constatou que 78% -dos. entrevistados no_
eixo Rio - São Paulo acreditam que o desemp~ego vai aumentar, 66% esperam mais
inflação e 69% se se-n"feln mais pobres. Esses
números reforçam o diagnóstico de_ que há
uma descrença _gen~ralizada quanto ã sua
eficiência, até porque o plano, como o ailterior, tem um custo social muito elevado, a
par da desorganização das atividades económicas.
...
A violência maior no entanto foi mais uma
vez contra so salários, objetos do maior arrocho desde o início da era Collor. Além da
desconsideração das perdas anteriores, a lei
salarial proposta pelo Governo, em contrapartida àquela votada pelo Congresso Nacional, é uma das mais draconianas que se conhece. Q reàjuste pela média, como foi esta:
belecido, seria o bastante para assegurar uma
depreciação salarial, no final do mês, da ordem de 45% segundo os economistas. E isso
acontece num país onde_a renda nacional é
e:xatamente concentrada: 74% correspondem
aos rendimentos de tapital e 26% aos salários.
·
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Veja que concentração de renda impera
na sociedade brasileira! Se_tenta e quatro por
cento corresponde aos rendimentos decapitai
e26% aos de salários. E ainda são os salários
os responsáveis pela inflação. Eu nunca vi
uma maior piada do que essa.
Por seu turno, o salário mínimo real, em
fevereiro, foi o menor desde sua criação, em
1940, a despeito dos discursos de campanha
do então candidato Collor de Mello, que prometeu triplicá~ lo. Aliás, os mais prejudicados
por todas essas façanhas são exatamente os
mais pobres, ou os "descamisados", como
dizia o Presidente, mas que já estão prestes
a perder mais do que a camisa, uma vez que
lhes faltam emprego e salários dignos, e continua faltando o que um governo sério deve
aos seus cidadãos, como moradia, saúde,
saneamento básiCo, escol às e hospitais.
Nesse cenário de desatento, figuram os treze milhões de aposentados e pensionistas da
Previdência SociaL
Aí é que esse quadro é grave.
_
Senador Ney Maranhão, eu gostaria que
V. EX" me aparteasse, especificãt'nerite~ sobre
o caso da Previdência SociaL
Treze milhões de aposentados e pensio~
nistas da Previdência Social, 44% dos quais
percebem apenas meio salário mínimo, visto
que Collor vetou o piso de um salário contido
no Projeto de Custeio e Benefício da Previdência Social, aprovado pelo Congresso. O
que torna a questão mãis grave é o fato de_
tal piso ter como fundamento uma determinação constitucionaL E o que é grave é que
o Congresso é culpado de tudo. Aliás o Presidente não tem culpa de nada. Primeiro, a
culpa é do funcionalismo público, depois do
Congresso, dos empresários, do chuchu. O
Presidente não tem culpa nenhuma; é uma
grande vítima.
A combinação de fatores tão adversos,_ co~
mo o exíguo salário pago a um cidadão e
a ilegal violação do direito de propriedade
-no caso do seqüestro dos ati vos financeiros
-,_pode provocar, na vida real, fatos trágicos
como o protagonizado por Lourival Ricardo
Drewnick, de 61 anos, que se suicidou no
dia 25 de janeiro último -Dia dos Aposentados - , conforme consta na edição 1116
da revista IsteÉ!Senhor.
Aposentado e sem meios de pagar a moradia, a alimentação e o tratamentos de fisioterapia de que necessitav_a, tentou. meses a fio,
liberar os 750 mil cruzados que estavam bloqueados no Banco Central. sua morte coincidiu com o exultante anúncio feito pelo Ministro do Trabalho, Rogério Magri, do superávit
de 83 bilhões de cruzeiros da Previdência.
A conclusão que se tira do episódio é que
os cidadãos só têm serventia no momento
do voto e depois são descartados por governos que renegam suas promessas e cortscientizam-se da exata responsabilidade que lhe
cabe.

Poucos políticos e escritores tiveram, como
Rui Barbosa. a noção exata desse drama e
as palavras apropriadas para descrevê-lo: "A
democracia não existe entre nós senão nomi~
nalmente, porque as forças populares, pela
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incapacidade relativa em que as coloca_ a au·
sêncía de um sistema de educação nacional,

estão de fato mais ou menos excluídas do
governo". Eu diria não apenas-exclufdas, mas
também responsabilizadas pelo governo pela

falência de um plano "grandioso", porque,
como foi dito, se conformaram em pagar caro
pelas coisas que deveriam custar menos e não
se sacrificaram para poupar mais, numa ver»
dadeira "conspiração social".
Assim, o que fica dessas medidas é a certe·
za de que não consistem em mudanças estru·
torais profundas para estabiliza_r a economia,

garantir seu crescimento e uma melhoi distii~
buição de renda, mas apenas paliativos para
amenizar uma situação de imiri.ente desastre.
O Pa(s está cansado de decisões autoritá·
rias, que transformam as empresas e os cidadãos em joguete nas mãos ineptas e desesperadas de autoridades em apuros; ~;ejeita as
soluções que ofendem as liberdades, desorganizam a economia e mergulham o País num
Llima de_total insegurança. Nin_guém pode
planejar, investir, gerar empregos e pagar salários viVendo permanentemente sob medidas de emergência, sob a eterna ameaça de
pacotes que servem para preparar um próximo e depois um novo, que antecipará mais
outro, até que o definitivo seja afinal considerado pronto.
O País está cansado das constantes alterações no curso das relações económicas, provocando uma cad_eia de instabilidade, e está
também inseguro quanto à condução de seu
destino, entregue a mãos pouco firmeS, dadas
a freqúentes vacilações. Apresentaram-se a
ortodoxia como-modelo, agora abraçam a heteroxia como tábua de salvação e levam-nos
a perguntar o que nos reservará o dia d~ amanhã.
O Plano Collor II já nasc_e sob o estigma
da dúvida. Não se pode desconhecer, todavia, que são imensas as dificuldades para viabilizar um plano ec.onômico qUe tente -mudar
a face do Brasil. Há muitO o que alterar,
a começar pela estrutura social. O surpreendente, no entanto, na equipe económica, é
justamente o ·descaso em relação à situaçã_o
dos mais pobres. Os descamisados, a quem
Co11or dirigiU e dirige seus discursos desde
a campanha e que o entronizaram no poder,
têm sido os mais prejudiCãdos ao longo desse
primeiro ano de governo.
Até pouco tempo o Governo ainda se beneficiava de um contexto em que a sociedade,
sentindo-se libertada de um surto hiperínflacionário, mostrava-se menosíntranqüila e ·até
esperançosa ante a possibilidade de mudanças, mesmo ao custo do sacrifíciO dos direitos
dos cidadãos. Hávia também um ambiente
ideológico favorável, onde ecoavam, com fa~
cilidade, os postulados liberais enunciados,
o que talvez explique porque algumas inícia~
tivas mais polémicas e constitucionalmente
questionáveis, como o confisco de ativos financeiros, não tenham sido alvo de uma oposição mais violenta.
De nada valeu essa expectiva, essa boa
vontade nacional, se o Governo não chegou
a demonstrar a segurança e a serenidade re-

clamadas. Em seu lugar, o descontrole e a
insegurança induziram a eqUipe governamental a atacar indiscriminadamente a sociedade
e os agentes económicos. Desse modo, afastaram~se os aliados, combateram·se falsos
inimigos e reduziu-se ainda mais a margem
de manobra e convencimento de um governo
pouco dado a negociações.
De nada valeram as críticas, as recomendações. as dissenções, porque o Governo segue, inabalável, sua trajitOria de erros. A
sociedade brasileira assistiu, no último dia
31 de janeiro; a mais uma demonstração des·
se jogo solitário de podà, cujo maior obje~
tivo parecia ser o de convencer-nos de que
o erro da experiência anterior recomendavaa sua repetiÇão, ad nauseam, ou até que se
conseguisse acertar,
Essa, infelizmente, parecer ser a máxima
que -orienta o Governo Collor e explica, de
certo modo~ porque ele aderiu ao clube dos
fracassados choques heterodoxos de seus antecessores. Políticas tão opostas ·convertemse em agressões sucessivas aos princípios da
econoniia-·de mercado, transformam o Brasil
numa economia ambígua, nem de mercado
nem, socialista, em campo de experimentação de teorias ecõndmicas despojadas de valor científico, que abalam alflda mais o conceito do País na comunidade internacional.
Essa falta de crédito, aliás, vem sendo ressaltada, com bastante freqüéncia, pela imprensa estrangeira. Não é outra a interpretação_ que se pode fazer de uma_reportagem
do Financial Times, de 6 de fev:ereiro último,
cujo título é mais do que eloqúente: "Polegares para baixo para o Plano Scud, de Collor". Segundo a matéria, o novo plano seria
como mísseis do Iraque: embora sem precisão, causam enorme estrago.
Do ponto de vista técnica, três grandes pro·
blemas fragili,zam o Plano CoHor 11: a inviabilidade de sustentação do congelamento, o risco· da migração de rec1,1rsos de aplicações fi·
nanceiras de curto prazo para outras opções
mais atraentes ou antecipação do consumo
e a permanência da indexação, agora sob novo disfarce, a Taxa Referencial de Juros. A
perversa correlaç-ão que existia antes do plano entre inflação passada e futura é substituída por uma nova relação, talvez mais perigosa, entre o rigor dã jJOf(tíca monetária e
a variação de preços. Desse modo, uma política monetária austera poderá alimentar as
taxas de inflação, contaminando os demais
preços da economia.
Estamos vivendo, no momento, um período de "instagflação", novo termo que designa
um novo Frankenstein a assustar os economistas, e que teria surgido do infeliz casamento entre instabilidade, estagnação e inflação. Depois da inflação inerciai, da superinflação, da hiperinflação, do desaquecímento,
da desaceleração, da recessão e da depressão,
da estagflação e da hiperinflação reprimida,
nada como uma nova palavra para designar
os males da economia brasileira e desviar a
atenção da essência dos nossos problemas,
ou seja, a falta de um projet? nacional.
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I:. bom lembrar, acima de qualquer conceito económico, o que tem demonstrado a
experiência internacional; uma política dessa
natureza só funciona quando se cava o túnel
com alguma idéia de onde se quer ch.:-gar.
Do contrário, cava·se a-própria --Sepultura.
Para acabar com a cultura inflacionária no
Brasil são necessárias reformas institucionais
a partir de um amplo acordo político entre
os vários grupos da sociedade, na forma de
um novo pacto sOcial que distribua eqüitativamente os sacrifícios.
Para isso, todavia, é fundamental que se
restaure a credibilidade, que s_e impõem com<Lá chave para a efiCácia da ação política.
Sem credibilidade não há política. Se• credibilidade não há política económica possível,
não há plano que dê certo ou tiro -que atinja
o alvo. A credibilidade se obtém menos pela
propaganda do que pela coerência entre as
propostas e seus resultados. Também não se
obtém a credibilidade pela prática de negar
sistematicamente os erros e pela tentativa deconvencer a sociedade de que o governo sempre acerta. A aceitação dos erros e a transparência das ações governamentais. são caminhos muito mais seguros para essa conquista.
É preciso insistir que a credibilidade. só é
viável r.a democracia, onde haja o respeito
aos interesses e às necessidades dos cidadãos,
para que as propostas mais urgentes possam
se transformar em ação política do conjunto
da sociedade e não a partir de grupos de apaniguados.
Na solenidade de descida da rampa do Palácio do Planalto, ocorrida em dezembro último, ·o Presidente ofereceu a quem quisesse_
ver, e sem a necessidade de retoques, a me-lhor imagem de seu primeiro ano à frente
do Governo. Ladeado pelo grupo Os Tra-palhõ-es - que faz suas t:i-apalhadas por ~evei-
do ofício - , Collor forneceu, com a ponpa
e a circunstância que lhe são peculiares, a
ilação perfeita para um juízo crítico de seu
desmpenho: sua administração, ao longo desses morosos doze meses, não pasou de uma monumental trapalhada que, para nosso desconforto, não serviU de pretexto ao risco. mas
para agravar ainda mais as duras e difícies
circunstâncias que tornaram o presente tão
dramático e o futuro uma incógnita.
O Sr. Ney Maranhão um aparte?

Permite V.

Ex~

O SR. DIVALDO SURUAGY- Vou apenas concluir o racioncínio sobre a Previdência. Provoquei V. Er. para responder especi-ficamente sobre a Prévidência, porque que,
no passado sempre dignificou Pern:am ;6Uco
nesta Casa, em lutas sociais as milis exiiltaóas
no pas-sado político;· V. Ex•, que engrandece
este Parlamento, gostaria que V. Ex~ .• como
um grande representante de Pernambuco,
um homem consciente das lutas sociais, um
homem que sempre batalhou, explicasse-me
porque esse descaso do Presidente da Repú~
b1ica em relação a 13 milhões de aposentados
e pensionistas.
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O Sr. Ney Maranh.ão- Senador Divaldo

Suruagy, V. Ex• sabe_ da minha posição em
virtude do pronunciamento que faz neste momento. Tenho um grande respeito e admiração por V. Ex•., o que é recípocro, seu muito
bem que V. Ex~ é um dos Uderes autênticos,
um conhecedor profundo dos problemas do
Nordeste, p-orque governar um Estado nordestino é ser um missionário, e V. Ex~ já
provou isso por duas vezes, representando
hoje, tão bem, o Estado deAiagoas. Respondendo não s6 o assunto que V, Ex' me provocou sobre a Previdência, quero complementar com três assuntos dos quais V. Ex• está
dissertando da tribuna. V. Er. há de concluir
.que, como homem público, sabia que quando
o Presidente Collor assumiu a Presisdéncia
da República, estávamos com uma inflação
de 100% V. Ex~ sabe que, numa descamisados não têm dinheiro para ganhar em papéis na cirãnda "financeira. V. E~ sabe que
é a primeira veZ n-a -fiiOSfófía do Brasil, ou
50 anos, que o déficit público foi zerado, e
temos um superavit de 1.6. Por quê? Porque
o Governo começou, nobie Senador Divaldo
Suruagy, a fazer uma o-peração, num doente
que estava em estado de ir mais par;:t o Satanás do que para São Pedro, que era- o nosso
País. Enfim, com uma inflação de 100-%, teria
que haver esse enxugamento da máquina. o
próprio Senado Fedeial, no mês de dezembro, no projeto de autoria deste seu aparteante, transformou em Resolução n~ 58, do
Senado, aquilo que o Presidente da República Começou a fazer, enxugando a smáquinas da Administração Federal porque os Estados estavam gastando sem controle. V. Ex~
está cieD.te do que hoje está acontecendo em
todos os Estados. o Governo, o próprio Senado, controlou justamente essa área. V. Ex•
; sabe que 4 Estado da Federação em responsavefs 84% do déficit público, do endividamento interno do PaCs.
A resolução n~' 58 foi o exemplo que o Governo Federal deu no enxugamento da máquiria administrativa. Cáni -respeito ao problema da presidência, que V. Ex• agora citou,
foi esse projeto que a salvou da quebra. Fui
um dos responsáveis aqrii pela luta contra
a quebra da Previdência, quando a Câmara
dos Deputados já havia votado, derrubado
o veto do Presidente da República, e este
Senado manteve o veto, pois, caso contrário;
nobre Senador, hoje não estaríamos pagando
coisa alguma aos pensionístaS e aposentados
da Previdência. Com essa resolução do pró~
prio Senado foi posSível Corrigir essa distorção, pois sabemos que 38% do débito com
a Previdência vem dos estados e municípios,
que ao invés de utilizarem o dinheiro do tra~
balhador e saldar os débitos, como fazem as
empresas privadas - pois todos sabem que
quando não pagam sofrem juros e Correção
monetária - o Governo- dos estados e municípios usain a fórmurã do façam o que eu
digo mas não façam o que eu faço. Então,
hoje, nenhum estado e nenhum município
recebe dinheiro do Governo Federal sem pa~
gar a Previdência o que significa que 38%
<1o débito da Previdência começará a ser pa-
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go. Graças a essa resolução, se Deus quiser,_
esses- aposentados terá o dias melhores, porque o próprio -Senado deu exemplo daquilo
que o Governo Federal estava fazendo. Eram
estas aS explicações que eu gostaria de dar
a V. Er

Ex• são as mesmas que nortearam o pronunciamento que fiz, aqui, há poucos dias como
Líder do PMDB, ao comentar o desempenho
da política económica do Governo, que evi~
dentemente tem _como parâmetros o Plano
Collor I e, já agora, o Plano Collor II.

O SR. DIVALDO SURUAGY - Senador
Ney Maranhão, cada dia Cresce a minha adnâração pelo talento político de V. Ex~

Sem dúvída alguma, a nenhum de nós paSsa
despercebido, nobre Senador Divaldo Suruagy, que, a esta altura dos acontecimentos,
o Senhor Presidente da República já está
mais do que consciente de que as suas metas
não fo~am atirigidas, nos prazos preestabelecidos, sobretudo no que tange ao Plano Collor I. E, se Sua Excelência cultivasse a fndole
autoritária que todos nós reconhecemos na
sua personalidade, sem dúvida já teria tido
um gesto de humildade. Não posso deixar
de reconhecer, porém, que, no momento em
que Sua ExcelênCia -lançou, para o conhecimento do Congresso e da Nação, o chamado
Projetiio, que é nada mais nada menos do
que um Plano Nacional de Desenvolvimento,
Sua Excelência já ali fCz um certo i-ecuo, de
muitos graus, no· processo de elaboração legislativa diante do clamor nacional que se
levantou contra o abuso das medidas provisórias que caracterizou __o st:u_ PJ1II!~i!Q ano
de Governo. O Senhor Presidente da República, nesse novo Projeto· NaciOnar, a.D.uncia,
depois de uma série de considerações, no seu
final, em anexo, propostas de emendas cmrs~
tlfucion-aiS e projetas de lei ordinária e com~
plementar, que serão enviados ao Congresso
Nacional. Quero dizer a V. Ex·-, sem embargo
de conco-rdar em gênero, número e grau com
a .sua análise crítica do Plano Collor I e do
Plano Collor II, que todos nós nos rejubilamos com esse novo procedimento presidencial, pois o que nos interessa neste instante
é, realmente, que a crise brasileira seja debatida no seio do Congresso NaciOnal e que,
aqui, através de todas as forças políticas representativas da sociedade civil, possamos
encontrar os caminhos de saída.

O Sr. Ney maranbão fessor.

V.

E~~

é meu pro-

O SR. DIVALDO SURUAGY - Imagine
a honra._ V. _Ex• tent!!. justificar, para esta
Casa, as exigências estabelecidas pelo Governo Central, a fim de que os estados e municípios sejam obrigados, a não ser que estejam
quitados para com a Previdência, sob pena
de não re_ceberem qualquer apoio ou recurso,
ou nenhuma verba, ou nenhum incentivo dos
órgãos federais. E o Governo Federal não
dá o exemplo, pois não está quite com a Previdência. Até faço um apelo a V. EX" para verificar.

O Sr. Ney Maranhão -Senador, as estatais devem 13 ou 14%, é d~bito -antigo.
Q SR. DIVALDO SURUAGY - Sim! E
estou querendo que o Governo Federal dê
o grande exemplo para os estados e municfpios: que ele salve a Previdência, quitando
os débitos dos seus órgãos e empresas junto
à Previdência. Só aí já haveria uma grande
ajuda sem penalizar o pensionista que percebe a metade de um salário_ mínimo, que é
o menor da História do Brasii, 60 oU 70 dólares. SincerameD.te, V. Ex~ há de convir que
se esse pensionista não tiver um apoio familiar, não terá condições de sobreVivência. O Sr. Ney Maranhão- Concordo com V.
Ex~

O SR. DIVALDO SURUAGY- Quero
agora conceder o aparte ao nobre Senador
Humberto Lucena que o solicitou há algum
tempo.

O SR. -PRESlDENTE (Mauro aenevideS)
_.;.(Fazendo soar a campainha~)- A Presi~
dência lembra ao eminente Senador Divaldo
Suruagy que já. estamos ultrapassand_o o tempo destinado à -Hora do Expediente. Por mais
brilhante que seia, como de fato o é o pronunciamento de V. Er, há uma grande expectativa quanto à votação dos itens da Ordem
do Dia, e para outros nove Senadores inscritos.

O SR. DIVALDO SURUAGY -Agradeço
ao Presidente_, que torna-se mais benevolente
com esta Casa, pois S. Ex~ está aniversariando
no dia de hoje.
Concedo o aparte ao nobre Senador Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- O discurso de
V. Ex~ não me surpreende e chama a atenção
da Casa, pela relevância dos temas que V.
E~ aborda com muita Oportunidade e competência.
Sinto-me satisfeito comigo mesmo, quando
Vejo que as linhas gerais do discu'rso de V.

Sem dúvida, o que V. Ex• faz no momento
- , é nãó poderia deixar de fazê-lo, e V. Ex~
fala nesse iDstante por toda a Oposição nesta
Casa e neste País-, é comentar a execução
do Plano Collor I e pôr em relevo a contradição do Plano Collor II, em relação ao anterior. Não está V. Ex•, de maneira alguma,
recusando a hipótese de não examinar as novas proposições que estão contidas no chamado Projetão do Governo Collor, que equivale
ao Plano Nacional de Desenvolvimento.
Mas uma coisa, nós da Oposição, temos
que anunciar claramente, nobre Senador Divaldo Suruagy, é que, do ponto de vista institucional, o Senado, como nunca, vai ser chamado a uma decisão histórica sobre o projeto
do Deputado Nelson Jobim que foi inteiramente desfigurado na Câmara, pelos destaques, que foram aprovados. O Senado Federal terá, assim, uma oportunidade de ouro,
para fazer chegar à Nação a notícia de que;
realmente, está imbuído do propósito de defender,_ com todas as veras do seu coração
e com todas as energias do seu e~pfrito, as
reais prerrogativas do Congresso Nacional.
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que nos vai dar o estuário comum .do debate.
Queii'ã Deus que esta Casa, através da voz
dos líderes mais expressivos, seja a grande
Casa para recompor o cenário político brasileiro.

O SR. DIV ALDO SURUAGY- Nobre Senador Humberto Lucena, V. EX", com o seu
aparte, traduziu - imagino eu - o sentimento que domina a expressiva maioria desta
Casa, a respeitO da manutenção das prerrogativas do Congresso Nacional, através de
sua Casa maior que é o Senado da República.
V. Ex' enriquece o nosso_ discurso, e V. Ex•
que foi sempre um modelo de político nordestino que a Paraíba mandou para o Congresso
Nacional, sempre traçou rumos para que a
minha geração seguisse na luta pela correção
dos desníveis soCiiis e regionais, a fim de
que possamos estar à altura da expectativa
que o povo nos concedeu ao nos eleger senadores da República. Muito obrigado a V. Ex~,
nobre Senador Humberto Lucena. '
O Sr. Élcio Álvares -Permite V. Ex~ um
aparte?

O Sr. Élclo Álvares - Inteiramente consciente da premência do tempo, gostaria de
fazer uma colocação- inicial, que me brota
neste instante, de uma recordação muito grata. Lembro-me do verdor dos meus 40 anos
juntamente com o verdor de V. Ex~; de viver
as nossas responsabilidades de governar os
nossos estadOs. Lembro~ me do jovem Goveriladõr Divaldo Suruagy, -muifo Vibrante, com
aquela impetuoSidade comum a todos aque~
les que têm a grande responsabilidade de governar um estado. Faria uma espécie de comparação: talvez o_ mesmo __verdor do Presidente Fernando Collor de Mello, que hoje
assume a grande responsabilidade de resolver
os problemas naciOna"íS tãO avultados nestas
últimas década_~· Tenho pelo nobre Senador
DiValdo Suruagy uma estima fraterna de ad~
miração e de amizade. Comungo com S. Ex~,
talvez, de uma espiritualidade que nos aproxima cada vez mais. Mas, uma das belezas
do regime deffim:ráticO é a colocação do contraditóríó. Ouvi o aparte do nobre Senador
Ama2:6Ilirió Mendes em toda a sua extensão
e entendi exatamente isso. Esta Casa, que
tem elementos da mais alta quaildade, dentro
da linha de Oposição, vai ser palco, sem sombra de dúvidas, de debates que vão emergir
de uma proposta que sentimos presente, hoje, no gesto do Governo. E o Senador Humberto Lucena, uma verdadeira enciclopédia
de conhecimento polftico, já percebe que o
gesto do Presidente Fernando Collor de Meno, ao fazer a grande proposta nacional é
de busca de entendimento. Apenas faria um
reparo, não é uffi recuo, é uni conVite a toda
comunidade brasileira, principalmente das
forças políticas identificadas desta Casa, para
que venhamos a erigir esforçOS e construir,
na verdade, um Brasil em que todos sejam
participanteS~ --comungo também deste pensamento; de não _permitir que uma equipe
de técnicos, isoladamente, determine os ru-

mos-da -economia.- -Estou -identificado -com- o

si- próprio, havia-se tornado o prisiori.eiro de

OSR. DIVALDO SURUAGY -Nobre senador Élcio Álvares, é um privilégio ser aparte ado por V. Ex• Permita-me apenas ler um
tópico do discurso, porque já estamos abusando da benevolência do nosso Pr~sidente.
Em seguida, ouvirei o aparte _de V. Ex• e
concluirei o meu pronunciamento.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estamos vivendo um período de instagflação- a língua
até enrola ao se pronunciar este termo. É
um novo termo que designa um novo monstro
a assustar os economistas e.que teria surgido
do infeliz casamento entre instabilidade, estagnação e inflação. Depois da inflação inerciai, da superinflação, da hiperinflação, do
desaquecimento, da desaceleração, da recessão, da depressão, da estagflação e da hiperinflação reprimida, nada como uma palavra
nova para designar os males da economia brasileira e desyiar a atenção da essência dos
nossos problemas~ ou seja, a falta de um projeto nacional. Um projeto autêntico, não um
estatuto de um partido como o nobre Senador
Epitácio Cafeteira, com a verve que o caracteriza, rotulou "pacotaço", Ouço V. EX", nobre Senador Élcio Álvares, lembrando que
é um privilégio ser aparteado por V. Ex'

Partido da Frente Liberal, que é o meu partido, e integro o Bloco do Governo; mas quero
dizer, neste momento, com a autoridade e
a independência que me confiou o- povo do
Espírito Santo, que, se diviijO- do Senador
Divaldo Suruagy em alguns pontos, quero
comungar do pensamento da maioria de nós,
senadores da República, qoe temos uma participação muito grande. A crítica pessoal,
aquilo que representa, na verdade, um reparo
de ordem pessoal, não há de prosperar; vamos debater idéias, vamos debater, acima de
tudo, as diretrizes que serão básicas para o
desenvolvimento nacionaL E, no momento
em que rendo homenagens ao nobre Senador
Divaldo Suruagy, queria estar ao lado de S.
Ext em qualquer campanha política de Alagoas, tal a nossa identidade de propósitos.
dizer que acredito, siõCenlmente, corria brasileiro, como Senador que começa a debutar
no seu mandato, no propósito daqueles que
querem perseguir, através do diálogo coletivo, do debate das idéias, o Brasil melhor.
E penso que o Presidente Fernando Collor
de Mello, depois de um ano de mandato,
com o amadurecimento comum a todos os
governantes, começa a tnlhar esse caminho

um mito saído da fantasia da mídia eletrônica,
embriagando os descamisados com as ilusões
do poder. O receio é de que a comédia se
transforme em tragédia. Os chine~s, que já
tudo viram em milênios de civilização, têm
uma definição perfeita para esses tipó-s de
governo: de homens que montam tigres. Mas
a história de um país passa por todas as provas
e tudo serve para o desenvolvimento de uma
nação: mesmo as dores e as decepções. Compreende-se, eotão, todos os inconvenientes
de se entregar o des1ino de um povo às mãos
de um homem - pouco impOrtando -que
seja forte ou simples_!llente pintado de bronze. Ele está _condenado ao desastre porque
é obrigado a seguir uma política de aparência
e de prestígio, oltde falta a realidade.
É necessário que Sua Excelência o Senhor
Presidente da República se liberte do mito
que foi criado em tomo dele, é necessário
que se conscieiitiZe de que é um ser humano
com virtudes e com defeitos, e que tenha
humildade necessária para assumír a respon·~
sabilidade dos seus erros; que discuta com
a sociedade brasileira, através desta Casa,
não desejando impor sua vontade imperial,
mas conscientizando-se de suas-liinftaçõ_es;

Além disso, nós da Oposição estanios iam~
bém dispostos - ao examinar as matérias
inseridas no Plano Nacional de Desenvolvi-

mento, no chamado "Projetão", pelo menos
do meu ponto de vista e do PMDB- a adiar
para a época própria, ou seja, para 1993,
toda a discussão e votação de emendas constitucionais. A nova ConstitüiÇiíO estabelece o

período para a sua revisão. E, não há de
ser agora que vamos antecipá-lo. Limitar-

nos-emos, portanto, à apreciação das questões pertinentes à legislação complementar
e ordináriil.-

Saúdo V._ Ex• Parabenizo V. Ex* pelo seu
pronunciamento de homem público autentico

das Alagoas. E quero mais declarar a minha
satisfação, quando estou informado, de que
V. Ex• está disposto a filiar~se ao Partido do
Movimento Democrático Brasileiro.
V. EX" será bem~vindo ao PMDB. V. Ex•
chegará, no nosso partido, na hora _em que
o Brasil se mobiliza para encontrar a saída
da grande crise que o atormenta.

O SR. DIVALDO SURUAGY - Senador
ÉICiO- "Álvares, V. Ex• - que é um amigo
a quem dedicamos uma afeição de irmão,
que juntos travamos tantas lutas políticas como deputados federais, como governadores
de estado que fomos, no mesmo período, e
que permanecemos amigos e companheiros
também nos momentos do ocaso, porque
bem sabemos que nos momentos de poder
os amigos do Governo são muitos, mas, nos
momentos do ocas_o, podemos distinguir os
verdadeiros amigos-, V- Ex~ sempre pautou
nessa linha de digriidade, de honradez, que
faz com que eu me orgulhe de ser político,
porque V. Ex• também é político.
Agora, afirmo, Sr. Presidente e Exmos.
Srs. Senadores, que precisamos ter muita paciência para contermos a indignação ante as
declarações como aquelas feitas pela Ministra
Zéfia Cardoso de Mello que, não satisfeita
em golpear a Economia, agora ataca também
a Sociologia. Segundo entrevista que concedeu à Folha de S. Paulo, no dia 2 de março,
ela afirmou que "o brasileiro tem amor à
catástrofe''. Não se trata, de modo algum,
de traÇo masoquista do caráter de nosso po~
vo; o brasileiro tem amor à vida, isto sim,
e é por essa razão que se submete_ às catástrofes de toda ordem que têm se abatido sobre todos nesses últimos tempos.
Existe uma grande diferença entré a desproporção patética de uma lenda que se tenta
criar artificialmente em tomo de um homem
promovido à categoria de semideus e as capacidades reais de_ss,e mesmo homem, Quando
ele descobriu a verdade sobre a complexidade
dos problemas da sociedade brasileira e sobre
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de suas fragilidades, de suas fraquezas. Se
o Senhor Presidente da República adquirir
essa consciência, tenho certeza de que, juntos
- Poder Executivo, Poder Legihlativo e a
sociedade brasileira, na sua globalidade superaremos essas dificuldades, porque o
Brasil é maior do que a crise.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem! Palmas. O orador é cumprimentado.)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENA·
DORES:
Alfredo,Campos- Almir Gabrid- Amlr
Lando - Aureo Mel lo- Beni V eras- Cou-

tinho Jorge - Divaldo Suruagy - Eduardo
Suplicy - Elcio Álvares - Epitádo Cafe·
teira- Gerson Caniata - ·ouHherme Palmeira- Irapuan Costa Júnior- José Samey
- Lucfdio Portella - Márcio Lacerda Marco Macie\ - Odacir Soares -Pedro Simon - Ronaldo Aragão - Ronan Tito Ruy Bacelar- Wilson Martins.
Durante o discurso do Sr. Divaldo_Suruagy, o Sr. Alexandre Co~ta, ]" Vice-_
Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. lutahy Magalhães.
Durante o discurso _do Sr. Diva/do Suruagy, o Sr. Jutahy Magalhães, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mauro Benevidis, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
--A Presidência recebeu, do Presidente do
Tribunal de Contas da União, atendendo ao
disposto no art. 71, § 4v, da ConstituiÇão:
o relatório das atividades daquela corte, referentes ao quarto trimestre do ano de 1990.
A matéria será despachada à Comissão
Mista permanente de senadores e deputados
constituída com base no art. 166 da Carta
magna, sem prejuízo ·de sua apl'eciação pela
Comissão de Assuntos Económicos. (Pausa.)
Sobre a mesa, projetes que serão tidos,
pelo Sr. 1~ Secretário:- -São lidos os seguintes:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N' 15, DE 1991
Estabelece a estrutura administrativa
básica do Senado Federal e dá outras providências.
O Senado Federal resolve:
CAPÍTULO I
Dos Qrgãos Componentes
Art. 1~ O Senado Federal tem a seguinte
estrutura administrativa básica:
I - Comissão Diretora;
II - Gabinetes Parlamentares;
III - órgãos de Coordenação e Execução
Legislativa Secretaria~Geral Legislativa;
IV - órgão de Coordenação e Execução
-Administrativa:
- Secretaria~Geral Administrativa;
V- órgãos de Assessoramento Superior:
1. Assessoria das Comissões;

2. As~essoria das Representações Partidárias;
3. Secretaria de ComuniCação Social.
VI- órgãos de Planejamento e Controle:
1. Centro de Desenvolvimento do Senado
Federal;
2. Secretaria de Controle Interno;
VII - órgãos Supervisionados:
1. Centro db InformátiCa e Processamento
de Dados do Senado Federal;
2. Centro Gráfico do Senado Federal;
3. Assessoria Legislativa.

_

CAPITULO II~

Da COinpefênCJa dos Órgãos
e Unidades Integrantes
SEÇÁO I
Da Comissão Diretora
Art. z~ A Comissão Diretora, com a estrutura da Mesa do Senado Federal, compete
estabelecer as políticas administrativas c
exercer a .superior direção dos serviços do
Senado Federal.

SEÇÁO II
Dos Gabinetes Parlamentares
- Art. 39 Aos Gabinetes PailamentaTes do
Senado Federal compete prover o assessora~
mento técnico e político de caráter pessoal
e providenciar sobre o expediente, as audiências e as representação dos respectiVos titula~
res, além de outras atividades correlatas ..
~ _
SEÇÁO III
~o _Õrgão de Coordenação
-e Execução Legislativa

Art. 4° À Secretaria~Geral Legislativa
compete planejar, executar e controlar o
apoio técnico às atividades legislativas do Senado Federal.
Parágrafo único. São órgãos da Secretaria-Geral Legislativa:
I - Gabinete;
II - Secretaria de Coordenação Legislativa do_ Senado Federal;
III - Secretaria de Coordenação Legis~lativa do Congresso Nacional;
IV- Secretaria de Comissões;
V- Taquigrafia.-Art. 5o Ao gabinete da Secretaria-Geral
Legislativa compete providenciar sobre o expediente, as audiências e a representação de
seu titular, e executar as tarefas de assessoramente e suporte administrativo vinculadas à
competência do _órgão.
Art. 69 Á Secretaria de Çoordenação Legislativa do Senado Federal compete planejar, executar e controlar o apoio técnico às
ati~·'Ídades de organização e assistência às _sessões plenárias do Senado Federal; elaboiar
as respectivas atas, redigir e expedir a correspondência oficial; elaborar os autógrafos das
pr<:Jposições, protocolo, registro e provimento de informações, pertinentes à tramitação
de matérias legislativas.
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Art. 7~ À Secretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional compete ptanejar, executar e controlar o apoio técnico
às atividades de organização e assisténcia às
sessões plenárias do Congresso Nacional;
elaborar as respectivas atas; redigir e ·expedir
a correspondência oficial; elaborar os autógrafos das proposíções~ protoColo, registro
e provimento de iriformações pertinentes à
tramitação d,7 matérias legislativas.
Art. 89 A Secretaria .de Comissões compete planejar, executar e controlar as atividades de apoio técnico-administrativo às Comissões Permanentes e Temporárias do Senado Federal e a outras das quais este particípe.
Art. 9~ À Taquigrafia compete planejar,
executar e controlar as atividades de apanhamento ta_quigráficó das sessões plenárias, de
registro e indexação dos pronunciamentos
nelas ocorridos e, quando solicitada, de apanhamento taquigráfico de reuniões de comissões, conferências e convenções.
SEÇÁOIV
Dos órgãos de Coordenação
e Execução Administrativa
Da Secretaria-Geral
Administrativa
Art. 10. À Secretaria~Geral Administrativa compete planejar, executar e controlar
as atividades de suporte administrativo do
Senado Federal.
Parágrafo único. São órgãos da Secretaria-Geral Administrativa: I - Gabinete;
__ 11 ::-:-_Consultaria Jurídica;
III - Secretaria de Adínin1stração de Pessoal;
IV - Secretaria de Administração Orçamentária e Financeira;
V- Secretaria de Administração de Material e Patrimônio;
VI --:-oSecreta_ria ~e Serviços Gerais.
Art_. 11. Ao Gabinete da Secretaria-Ge:
ral Administrativa compete providenciar so~
bre_ o expediente, as audiências e a representação de seu titular, e executar as tarefas de_
assessoramento_e suporte administrativo vin~
culadas ã competência do órgão.
Art. 12. A Consultaria-Jurídica compete prestar assistência jurídica à Administração do Senado Federal; assessorar o órgão
competente para representar o Senado Federal em juízo, e elaborar textos de minutaspadrão de contratos e convênios em que for
parte o Senado Federal.
Art. 13. À-Secretaria de Administração
de Pessoal c_ompete planejar, executar e controlar as atividades de administração de pessoal do Senado Federal e, especialmente, as
de registro e cadast!o de_ :;eividores e parla~
mentares, controle de lotação, freqüência e
pagamentos, direitos e deveres, assistência
médica,~odontcilógíca e social dos senadores,
serVidores e respectivos dependentes.
Art. 14. À Secretaria de Administração
Orçamentária e Financeira COmpete coordenar a elaboração-das propostas orçamentárias
e consolidá-las, de acordo com a_s in~truções
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baixadas pela Comissão Direto:ra, planejar
e realizar as atividades de execução orçamenM
tária e financeira do Senado Federal; preparar a contabilidade e a prestação--de contas
do Senado Federal e fornecer à Secretaria
de Controle Interno as informações pertinentes.
Art. 15. A Secretaria de Administração
de Material e Património compete planejar,

executar e controlar as atividades relacionadas com a aquisição, -o recebimento, a
guarda, a distribuição e a alienação de bens
patrimoniais e de consumo, e a administração
dos contratos de locação e de forneCimento
de bens e serviços.
Art. 16. À Secretaria de ServiçoS GeraiS
compete planejar, executar e_controlar as atividades de transporte, segurança, portaria,
conservação e limpeza, protocolo administrativo, telecomunicações, engenharia e manutenção de instalações prediais.

SEÇÃOV
Dos Órgãos

de Assessoramento Superior
SUBSEÇÃO I
Das Assessorias

Art. 17. Às Assessorías das Comissões
compete exercer as atividades de assessora~
mento técnico especializado às comissões.
Art. 18. Às Assessorias das Representações Partidárias compete exercer as atívidades de assessoramento técnico e político às
representações partidárias no Senado_ Federal.
SUBSEÇÃOII
Da Secretaria
de Comunicação Social
Art. 19 A Secretaria de Comunicação
Social compete planejar, executar e controlar, sob orientação da CQmissão Dire-tqra,
os programas concernentes à política de divulgaÇão e de.. relaçõts públicaS, para informar e escla'recer a opi11ião pública sobre as
atividades do Senado Federal; elaborar oRelatório Anual da Presidêncb e providenciar
a operação e manutenção dos equipamentos
eletrônicos de registro, gravação e transmissão de som e imagem.
SEÇÃOVI
Dos Órgãos
de Planejamento e Controle
SUBSEÇÃO!
Do Centro de Desenvoh 'tlento
do Senado Federal
Art. 20 Ao Centro df.' _n,.,.c:,.n·,olvimento
do Senado Federal- CEDES.t::.l'f, c_óiripete,
sob orientação da ComissáO Diretora, planejar, promover e avaliar as políticas de desenvolvimentQ organizacional, de modernização
e racionalização de métodos e processos administrativos; de obtenção e manutenção de
pessoal; de desenvolvimento e aperfeiçoa;mento de recursos humanos; e as atividades
relacionadas ao processo contínuo de aperfeiçoamento da organização em- todos os seus
aspectos.

- SUBSEÇÃO II
Da Secretaria
de Controle Interno
Art. 21. A Secretaria,_de Controle Interno compete planejar, executar e controlar
as atividades de inspeção e au<;J.itoria contábil,
financeíra, orçamentária, operacional e patrJ..
monial em órgãos do Senado Federal; avaliar
o cumprimento das metas previstas nos programas, projetas e atividades ad_ministrativas; comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanto à economicidade, eficiência e eficádã da gestão administrativa, orçament_ária, financeira e patrimonial; fisCalizar a_
execução d_e __ c_OntratQs, conVênios e outros
acordos bilaterais; acompa-nhar e avaliar os
processos de tOmada de contas dos ordenadores de despesas e demais responsáveis por
dinheiro, bens e o_utros valores públicos;
orientar a prestação de contas e Sobre elas
emitir parecer_ prévio; propor normas e pro- cedimenfós para aprimoramento dos controles sobre atos que impliquem despesas ou
obrigações para o Senado Federal.
SEÇÃO VII
Dos Órgãos Supervisionados
SUBSEÇÃ_O I
Do Centro de Inrornlática
- ê Processamento de Dados
do Senado Federal
Art. 2Z. -Ao centro ~e Ii:iformátíca
Processamento de Dados do Senado Federal
-PRODASEN, compete planejar, executar
e controlar as atividades de-tratamento de
informações e de processamento eletrônico
de dados necessários ao desempenho das atividades legislativa, administrativa e parlamentar no Seriado-Federal; executar serviços
de sua área de competência pa:ra outros órgãos do_Poder Legislativo e, sem prejuízo
da prioridade de atendimento a esse poder,
para entidades externas, na forma de convênio.
Parágrafo únicO. São órgãos do Centro
de Informação Legislativa e Processamento
de Dados do Senado Federal:
I - Conselho de Supervisão;
II- Diretoria-Executiva.
Art 23~~ Ao Conselho de Supervisão
compete aprovar, dentro da orientação fixada pela Comissão Diretora, as diretrizes e
normas da política de ação de órgão; propor
ao Presidente do Senado Federal a indic;ação
do Diretor~EXecutíVo; apreciar e submeter
à aprovação da Comissão Diretora a previsão
da despesa anual do órgão para ser incluída
no OrçamentO do Senado Federal, bem com
a propOSta de orçamento iriterno do seu Fundo Especial e suas alterações no decoi!er dO
exercício, apredàr e encãrilínhat à Comissão
Diretora os balal).cetes, o balanço anu~l. a
prestação de contas e o relatório das ativ1dades, -com o parecer- prévio da Secretaria de
Controle Interno; aütorizar a celebração de
contratos de aquiSiÇ.i!O Ou locação de equipamentos de processamento e transmissão de
dados, inclu~ive de microfilmagem; aprovar
as tabelas de custos- dos trabalhos executados,

e:
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6 plano de c~rreira do órgão e suas faixas

salariais; exercer outras atribuições que lhe
venham a ser cometidas pela Comissão Diretora.
Parágrafo único. É õrgão do Conselho de
Supervisão a sua Secretaria, a· qual compete
executar as tarefas b1,1rocráticas necessárias
ao exerdcio das atribuiçõe.s conferidas a9 órgão.
Art. 24. À Diretoria-Executiva compete
planejar, executar e controlar as atividades
do _órgão, consoante normas legais e deliberações da Comissão Dírétora e do Conselho
de Supervisão.
SUBSEÇÃO II
Do Centro Gráfico
do Senado Federal
Art. 25. Ao Centro Gráfico do Seando
Federal- Cegraf, compte executar os serviços de arte gráfica de interesse do Senado
Federal, de outros órgãos do Poder Legislativo e, sem prejuízo da prioridade a esse
Poder, de entidades externas, na forma de
convênio.
Parágrafo úni-CO. São órgãos do Centro
Gráfico do Senado Federal:
I - Conselho de Supervisão;
II- Díretória-Executiva.
Art. 26. Ao Conselho de Supervisão
compete aprovar, dentro da orientação fixada pela ComisSão Diretora, as diretrizes e
normas da política de ação do órgão, propor
ao Presidente do Senado Federal a indicação
do Diretor-Executivo; apreciar e submeter
à aprovação- da Comissão Diretoria a previsão da despesa anual do órgão para ser inclufQa no orçamento do Senado Federal, bem
como a proposta de orçamento interno do
seu Fundo Especial e suas alterações no decorrer do exercício; apiedar e encaminliar
à Comissão Diretora os balancetes, o balanço
anual, a prestação de contas e o relatório
das atividades, com o parecer prévio" da Secretaria de Controle Interno; autorizar a celebração de contratos de aquisição ou locação
de equipamentos de processamento e transmissão de dados, inclusi'{e de microfilmagem;
aprovar as tabelas de custos dos trabaJhos
executados, o plano de carreira do órgão e
suas faixas salariais; exercer outras atribuições que lhe venham a ser cometidas pela
Comissão Diretora.
Parágrafo único. É órgão do Conselho de
Supervisão a sua Secretaria, a qual compete
executar as tarefas burocráticas necesSárias
ao exercício .das atribuições conferidas ao ór,
gão.
Art. 27. A Diretoria-Executiva compete
planejar, executar e controlar as atividades
do Cegraf, consoante normas legais e deliberações da Comissão Diretorà e do Conselho
de Supervisão.
SUBSEÇÃO III
Da Assessoria Legislativa
Art. 28 À Assessoria Legislativa compete exercer as ativiâades -de assessoramento
informativo-factual à instituição de caráter
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não opinativo, com neutralidade política, incluindo as atividade de documentação relacionadas à Biblioteca, referência legislativa,
pesquisa e publicação.
§ 1~ A Assessoria Legislativa será organizada mediante resolução, que estabelecerá
os limites de sua autonomia, estrutura e normas de funcionamento.
.
§ 2~> Enquanto não for aprovada a resolução a que se refere o parágrafo anterior, con-

X - observar e fazer observar, no âmbito
das unidades aQ.ministrativas subordinadas,
a<; disposições··legãis e regulamentares e as
determin_ações da Comissão Diretora, do
Presidente, do Primeiro-Secretário e da autoridade imediatamente superior;
XI- desempenhar outras atividades pecu_liares a.o_.cargo.
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tados e outros órgãos públicos, em assuntos

de sua competência;
XI -delegar, até o escalão de Secretaria,
atribuições que lhe são próprias, salvo as de
ordenador de despesa;
- XII -opinar sohre o provimento de cargos em comissão a ele subordinados;
XIII - indicar ao Primeiro Secretário os
serVidores_Que irão cOmpor a Comissão PerSEÇÁO II
manente de Licitação;
XIV- decidir sobre questões administraDas Atribuições Específicas
tinua em vigor a atual estrutura da Assesdos Dirigentes de Órgãos
tivas dos servidores do Senado Federal, quansoria, que absorverá também
Subsecretarias de Biblioteca, Arquivo, Edições TécArt. 31. _Ao ~ecretário-Geral Legislatido extrapolarem as competências teglllamennicas e Análise, mantidos os atuais cargos
vo compete, específicã.mente: tares de seus respectivos dirigentes
em comissão_ e funções gratificadas.
1- prestar asSistência à Mesa Diretora, no
Art. 33. Aõ Diretor do Centro de Dedecurso--de suas reuniões, e secretariá-las;
senvolvimento do Senado Federal compete,
I I - colaborar na elaboração do Relatório
especificamente: ___ _
CAPÍTULO III
I - requisitar ao Secretário-Geral Admi- ·
Anual da Presidência;
Da Organização
III- servir de elemento de articulação,
nistrativo a aquisição de bens e contratação
Art. 29. As Secretarias-Gerais são diriem assuntos de sua c_ompetência, entre a Me- Oe serviços, nos limites das dotações orçagidas por Secretário-Geral; as Assessorias,
sa e demais unidades da Casa, Câmara dós
mentárias do órgão destinadas a esse fim;
o Cedesen, as Secretarias e a Taquigrafia,
Deputados e outros órgãos públicos;
I I - requisítar servidores para colaborar
por Diretor; a Consultoria-Jurídica, por ConIV- requisitar ao Secretário-Geral Admino desenvolvimento de projetas do órgão,
sultor-Jurídico; os Gabinetes, por Chefe de
nistrativo a aquisição de bens e a contratação
ouvidos os respectiVos -dirigentes;
Gabinete; e os órgãos Supervisionados, por
III- providenciar a contratação de entide serviços,- nos limites das dotações orçaDiretor Executivo.
dades ou pessoas de reconhecida competênmentárias do órgão destinadas a esse fim; .
Parágrafo único. As S.ecretàrías-Gerais
V- decidir quanto à lotação de servidores
cia profissional, para execução de tarefas esdispõem, em seu gabinete, de Assessores Adpecíficas do órgão, que não possam ser ateunos órgãos--subordinados;
ministrativos e a Secretaria-Geral Legislativa
VI- opinar sobre o provimento de cargos
didas com recursos internos da Casa;
conta, também, com Assessores da Mesa,
em comissão a ele subordinados;
Art. _34. Ao Consultor Jurídico compevinculados diretamente ao titular do órgão.
VII -delegar, até o escalão de Secretaria,
te, especificamente:
atribuições que lhe são próprias.
I - assistir a administração da Casa em asCAPÍTULO IV
Art. 32. Ao Secretário-Geral Adminissuntos jurídicos;
'
Das Atribuições dos Titulares
trativo compete_, especificamente:
I I - atender às consultas que lhe forem
de Cargos de Direção
1- prestar assistência à Comissão Dire- formuladas pelos dirigentes de órgãos da ese Assessoramento Superiores
trutura básica;
tora no discurso de suas reuniões e secretariá-tas·
III- preparar informãÇões em mandados
SEÇÁOI
II __:_apresentar à Comissão Diretora a
de segurança;
Das Atribuições Comuns
proposta orçamentária unificada do Senado
IV ....:__elaborar textos de minutas-padrão
aos Dirigentes de Órgãos
Federal e órgãos supervisionados, e as prestade contratos e convênios em que for parte
ções de contas do Senado Federal e do Fundo
o Senado Federal.
·
Art. 30. Aos titulares dos cargos de direEspecial;
Art. 35._ Aos S~çretários de Comunicação incumbe:
III - dar pósse aos servidores do Senado
ção Soci~l, ~e C~?n_trole Interno e de Apoio
I-planejar, supervisionar, coordeitar e
Fe~e;ràl e lot~r pessoal, na forma prevista
Parlamentar compete, especificamente, recontrolar a execução das ativ~dades de comna Regulamento Administrativo;
- quisitãr ao Secretário-Geral Adtninistr~tivo
petência das unidades adminiSt~ap.vas do-órIV- colaborar com o Primeiro-Secretário
a aqUisiçãO de bens e contratação de serviços,
gão;
na elaboração de ~-u Relatório Anual;
nos liffiites das dotaÇões orçamentárias do órII- encaminhar à autoridade imediataV - decidir, após informadas pelos órgãos
gão destinadas a esse fim.
mente superior o Programa Anual de Tr~ba
competentes, _sobre as petições dirigidas ao
lho e o Relatório Anual de Atividades do
Senado Fedeial que versem matéria adminisórgão;
SEÇÃO lll
trativa e que se enquadrem no âmbito de
III - orientar os trabalhos das unidades
Das Atribuições dos Assessores
-sua
exclusiva
competência;
subordinadas com o propósito de manter a
Art. 36. Ao Assessor da Mesa incumbe,
VI -assinar ordens bancárias e cheques
dinâmica e a eficiência de suas atividades;
sob supervisão do Secretário-Geral Legislade emissão do Senado Federal, juntamente
IV- propor e adotar medidas de recionativo, prestar assessoramento à Mesa na orgacom- o Diretor da Secretaria de Administralização administrativa e de aperfeiçOamento
nização das sessões plenárias, na condução
ção Orçamentária e Financeira;
dos recurSos humanos;
dos trabalhos em Plenário e na aplicação das
VII - fiimar contratos e ordena,r despesas
V- propor à autoridade competente a denormas regimentais e constitucionais referendo Se.tiaâo Federa:t. até o limite fixado pela
signação de servidores para exercício de cartes ao processo legislativo; elaborar os estuComissão Diretora, em atendimento ãs negos em comissão e a sua dispensa;
dos preliminares necessários à instrução das
cessidades de cada órgão e respeitadas as resVI- manter a autoridade imediatamente
deci~óes da Presidência; a~liar a Presidênpectivas dotações orçamentárias;
superior informada sobre as atividades do órcia na organizaçãO da Ordem do Dia e execu· VIU~_autoriztlr-a execução de obras e regão;
VII --propor a lotação de servidores nas _ . paras de urgência nos imóveis de propriedade -tar outras atividades peculiares ao cargo. _
Art. 37. Ao Assessor Administrativo indo SerüldO Federal;
unidades subordinadas e decidir sobre quescumbe auxiliar o titular do órgão no desemIX -aplicar penalidades aos fornecedores
tões administrativas a eles _at_i_nentes;
penho de suas atribuições; elaborar estudos
de material e aos prestadores_de serviços pelo
VIII -indicar servidores para participae alterna~vas de_ solução para as matérias de
rem de atívidades de treinamento e aperfei- inadimplemento de cláusula contratual ou
competência do órgão; colaborar cóm o tituajuste;
çoamento de recursos humanos;
lar e com os dirigentes das unidades subordiX-_sçrvir de elep;~_ento 4e articulação enXI- impor penalidades, nos limites do
tre a Comissão Diretora, Câmara dos DePu- . nadas na elábOraÇao do Plano Anual de TabaRegulamento Administrativo;

as
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lho e do Relatório Anual de- AtiVidades, e

na identificação e-solução de problemas orga·
nizacionais e de desenvolvimento de recursos
humanos; executar outras atividades que lhe
sejam atribuídas pelo Secretário-Geral Administrativo.

SEÇÃOIV
Das Atribuições
dos Chefes de Gabinete

Art. 38. Ao Chefe de Gabinete incumbe
dirigir, controlar e coo_rdeOar as atividâdes
administrativas e socíaíS do respeCtiVo- gabinete; servir de elemento de articulação entre

o gabinete e os demais óiiáOS da Casa, e
desempenhar outras atividades peculiares à
função.

SEÇÃOV
Das Atribuições
dos Diretores Executivos
dos Órgãos Supervisionados

Art. 39. Aos Diretores Executivos do
Centro de Informática e Pro·cessamento de
Dados do Senado Federal, do Centro GráfiCo
do Senado Federal e da Assessoria Legislativa incumbe, além de outras atribuições
que lhes sejam cometidas, -e, o_bservadas as
lirnitãções constantes dOs Rigíníe"Dtos Internos:
I - propor ao respectivo Conselho de Supervisão as diretrizes e normas da política
de açáo e o orçamento do órgão e do seu
Fundo Especial;
I I - encaminhar ao reSPectivo Conselho
de Supervisão os balancetes, OalãliÇO anual,
a prestação de contas e os relatórios de atividades do órgão;
I I I - celebrar contratos e, convênios de
aquisição e prestação de serviÇos;
IV- estabelecer nonnas internas·tle funcionamento para as unidades da estrutura do
órgão;
V -praticar os demais atós de gestão administrativa-, financeira e operaciOnal do órgão.
CAPÍTULO V
Das Disposições Especiais

e Transitórias

Art. 40. É constituída a Comíssão Executiva de Transição, da-·quat-partiCiPiirãO os
atuais Diretor-Geral, Secretário-Géral da
Mesa, Diretor da Assessoria, do Cedesen e
do Prodasen, e mais ~_ois servidores designados pelo Primeirõ Secretário, com a finalidade de promover, no prazo máximo de dez
dias da publicação desta resolução, a implantação da estrutura administrativa básica nela
estabelecida, extinguindo-se concomitantemente as unidades correspondentes da estrutura anterior, na forma do Anexo I.
Parágrafo único. À Comissão Executiva
de Transição caberá promover e coordenar
as articulações entre as unidades cujas competências foram modificadas, ou que estão

sendo extintas ou tivera-m sua subordinação
alterada, para a definiçãO dos ajustes de procedimentos e fluxos e dos remariejamentos
de pessoal; e propor ao Primeiro Secretário,
se necessário, nOrmas para a ple"na implemen~
tação da presente resolução.
Art. 41. A subdivisão da estrutura administrativa básica;· em até mais dois níveis,
quando necessária à supervisão específica de
conjunto de atividà_des_ de natureza fortemente diferenciada das demaiS, será estabelecida
no Regimento Interno do órgão, que definirá, também, as competências das subunidades;-aS atribuições dos respectivos cargos
em comissão e outras normas de organização
geral.
§ }9 propostaS de Regimento Interno de
cada órgão deverão objetivar a racionaliza~
ção- dos serviços com a substancial redução
do quantitativo anterior de subunidades, cabendo ao Centro de Desenvolvimento do Senado Federal orientar o processo de elaboração das mesmas, apreciá-las previamente
e encaminhá-las à Comissão Diretora, no prazo de sessenta dias da publicação Uesta resolução.
§ 29 0- nllineiO total de unidades que resi.dtar da reestruturação prevista nesta resolução não poderá ultrapassar cinqüenta por
cento do quantitativo global de unidades da
estr:utura__administratiVa anterior da forma do
Anexo·lll.
Art. 42. A Com~ksãó Dlretora apresentará, no prazo· de noventa dias dapublicação
desta res_olução, projetas de resolução dispondo s-obre· os Regimentos Iilternos dos órgãos diretamente subordinadOs, com a respectiva estrutura complementar, prevista a
extinção das unidades correspondentes da estrutura anterior, na forma -do Anexo I e observados rigorosamente os princípios estabel_ecidos nesta rç:soluçãà.
Art. 43. Fica reestiutllrãdõ,- a partir da
implantação da estrutura administrativa bási. ca: estabelecida nesta _resoluçãO; o Grupo Direção e Assessoran'l.entõ Superiores do Quadro de Pessoal do Senado Federal, na forma
do Anexo II.
--Art. 44. Os a tuais ocupantes de funções
gratifiCadas extintas por esta resolução terão
o- valor das mesmas incorporado à remuneração como vantagem nominalmente identificada, vedada a incidência de reajuste de qualquer natureza sobre elas.
Parágrafo único. A vantagem constante
deste artig"o é inac~mulável com vantagens
decorrentes do exercício de cargo em comissão ou função de confiança, exceto a estabelecida no art. 503 do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Art. 45. A reestruturação dos _órgãos supervisiOnados será estabelecida em seus Regimentos Internos, elaborados pelos respectivoS conselhos de Supervisão segundo os
princípios e objetivos definidos nesta resolução, e baixados pela Comissão Diretora, no
prazo c}e sessenta dias de sua publicação, obserVãdo o disposto no art. 28, § 29.
Art. 46. Os casos omissos e os conflitos
de competência decorrentes da imp~eriíenta-
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ção das disposições desta resolução serão dirimidos pela Comissão Diretora, ouvido o Cedesen.
Arr. 47. A COmissão Direfoni apresentará, no prazo de 120 dias da publicação desta
resolução, projeto de resolução dispondo so~
bre a política de pessoal e plano de carreira,
obedecidos os seguintes princípios:
I - quadros permanentes e recrutamento
restrito para cargos em comissão, pára atividades de apoio administratho e legislativo
"'h"
desvinculadas do processo político;'I I - quadros temporários, de livr"e'ri"OníéB-ção e exoneração, com recruta-mento ari!PlO__,
pàra atividades que impliquem Co·ofianÇa pOlítica, exigida a competência técnkcr,111- obrigatoriedade de definição da lotação ideal de cada órgão.
Art. 48. Esta resolução entra em vigor
na data de sua publicação.
Art. 49. Revogam -se as disposições em
contrário.
Justificação
O Projeto de Resolução n~· 185~ çl._e_l9.88,
de minha autoria, arquivado ao final da sessão legislativa passada, havia sido objeto .de
negociações que resultaram no texto que ora
reapresentamos ao exame desta Casa, como
projeto novo.
~
O Qbjetivo central dessa n.ova ~v~r,sãq_ ~
o de adequar a estrutura admini~~a-tiVa dQ
Seriado Federal às funções que_adqtiiriu com
a Constituição de 19S8, ·nú!Oiante o reÕ:r'denamento e reforço do apoio a,_o_s seno<!:.98_l;e~_ elll,_, ''suas atividades legislativas, bem~çpJii.ci. a..ra.~ ~.,:
cionalização da estrutura organTzacíoD.a:r-· - ..
A concepção da nova proposta de eStrutura
baseou-se nos seguintes princípios gerais: _;,.
19) Agrupamento das funções _e. a~!,y~~ades
em dois grandes tronc'?~ hgl!log_ê.{\~{lt.l,.Rlfu_
terceiro complementar, sendo o prnpeu;Q .'?r•~
de apoio técnico aos senadores em suas atividades legislativas; o segundQ, Q.d~.<:t{?Oio ad~
ministrativo às ações legislãt!Y_as; ~=O t'5L~ó:;~ 1
o de apoio complementar aos senadores e
seus gabinetes. Erradicam-se dessa forma, as
atuais distorções e confusões decorrentes do
fato de que áreas voltadas a atividades típicas
de apoio legislativo encontr:arn-se_submetidas
a 6rgãos essericialmente- de. apoio :ãd.triinistrã:tivo. Assume-se, _também, no organograma, com clareza, a equivalência de nível das
áreas legislativa e administr;:ttiva, Pôsto que
os Cfirigentes dos dois órgãos correspondentes
já são hoje de mesmo nível (DAS-6).
Assim, foi indispensável efetuar uma reVisão do Projeto de Resolução n"'185/88, cujos
objetivos tornaram-se, maiS do que nunca,
oportunos, relevantes e inadiáveis, para que
o seDado Federal possa cumprir as funções
inscritas na ConstituiçãO e i-esponder às expectativas da sociedade quanto à austeridade
no setor público.
A ConstituiçãO ffiudou o modelo institucional d.Q País, mas o Senado Federal, como
'parte do Poder Legislativo, só conseguirá
exercer com eficiência e propriedade os novos poderes que conquistou, se modernizar
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o modelo organizacioQal interno, reordenan2). ~uanto ao.as~seyoJam_ento.legislativo
do_ e reforçando o apoio aos senadores em_
_ A AsseSSÇ)iia (Sta_ff) ~ebwa de .ser um ór.gão
suas atividade legislativas.
.
. híbrido, perdendo -sUas Secretaria-s_ (Iip,lt~) •.
Para isso, é pré-condição racionalizar a ad~
para concentrar-se no assessoramento proministração·da Casa, qUanto' a estrutura e
priamente" dito aos senàdores e, sobretudo,
recursos de informação, e dar um melhor
às comissões. OS àssessóres legislativo orgaaproveitamento aos seus recursos humanos.
nizam-se· em núcleoS, em cOnformidade com
A adequação da máquina administrativa, hoas áreas de atuação das comissões, de modo
je minada por uma descontrolada proliferaque elas tenham_um atendimen,to direto _do~
ção de órgãos e de funções gratificadas, em
assessores daquela área, e estes teriham acesfranco descompasso com as novas exigências
so direito à c_omissão respectiva, cumprlqdode instrumentalização do trabalho parlamense também, c que· já está ·previsto no- art.
tar, é etapa prioritária para alavancar o pro114 do Regimento Inte~n~ Qo_ Senado ,Fecesso de modernização em seus múltiplos ní- ·cteral.
·
'·
·
veis e aspeCtos.
3) Quanto ao apoio ao processo legíslativo
Com esse propósito, e aproveitando os ,
(atívidade.:-fim.l
aperfeiçoamentos oferecidos pelo Senador
Fernando Herinque Cardoso e QS estqdos,
A experiência de_ trabalho legislativo p6sobservações e criticas oferecidos por sena-_ Constituirite demónStroU qüe é y_olu_mosa a
dores e servidores da Casa desde a apresenquantidade de nlãtérias apreciadas em sessão
tação da primeira versão o presente projeto
conjunta, contrariando expectativa à época
incorpora na proposta original profundas alem que se elaborou. o p:i"Ojetô original. Por
terações.
_isso, torna-se conveniente manter a atual separação, na estrutura, entre os trabalhos de
1) Quanto à informação legislativa
coordc_n___aç_ãQ__legislativa do Senado Federal
Enquanto atividade eminentemente de li-. e do Congresso Nacional, sobretudo, porque
nha, ela foi destacada da Assessqria, órgão
se trata de atividade-fim dessa Casa Legislade staff, para concentrar-se no mesmo órgão
tiva, necessitando de um apoio mais direto ·
que irá dar-lhe tratamento e processamento
e sem qualquer falha.
eletrónico. O Prodasen é tr~nsformadet num
Em compensação, reduziu-se o número_de
centro de informação legislativa e processa~
secretarias, trazeiidoRse à. biblioteca (nível de
menta de dados, mantendo .sua_ c_ara_cterfstjca
de órgão superVisiotlãdo·e pOdendo cotltaf,, secretaria) as áreas de Arquivo e Publicações,
pela evidente proximidade de matérias e porem sua lotação, com aSseSsótes legislativos:
A interligação destes com os analistas de;: Sis•: que as duas últimas não cor:nportam o mesmo
volume de trabaUio das demai~ secretarias.
temas e ProgramadOrés propicia o melhor
aproveitamento de seu potencial, seja na definição; manutenção e desenvolvimento d~
4) Quanto ao apoio ao parlamentar
sistemas próprios, seja_ ij3, 1,1tilização de b~ ~· Mã:iiféVe-se a Secretaria. d~ Apoio Parlacos de dados externos.. Isso permite, do ponto
mentar, em vista da relevância deis a fuflção,
de vista estrutural, que se consiga, finalmeiiR' que precisa ser-destacáda para um melhor
te, instrumentalizar os patlamentares em três
e mais pronto" atendimento aos senadores e
áreas já identificadas, réferentes a:
· · '·: seus gabinetes, clareando-se competência da-·
quele 6rgªo.
-·
19) elaboração de orçamentos públicos,_
acompanhamento e fiscalização de sua exee;u;
Os gabinetes parlamentares, seja de sena-_dores, líderes~ ou mem:bros da ComissãO Di-·
çao;
•, .
, '
retora, recebem explícito· destaque· na com-·
2•) matérias de C.OfD.petê:Ucia- ptiVátiva ·do' posição da estrutura básica, 0 que lhe é devi-·
Senado Federal, especialnl.e'nte as finariceinis' do pela importância de suas funçõe.s de apoio
(dívidas públicas e operações de crédito ex/ aos parlamentares. Manteve-se a competênternas e internas);
·
cia de assessoramento direto, já incluída no
3~) análise do ordenamento jurídico, indu-: projeto original, e previu-se a reestruturação
dessas unidades, por Ato da Comissão Diresive exame da jurisprudência, para aperfeiçoamento das leis e _identificação dos ç~· _tora, atendendo aos· princípios de racionasusceptíveis de s_ustação Q.e atas normatiVQS. lização dos serviços e melhor aproveitamento
do Poder Executivo.
dos recursos humanos.

'.
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5) Quanto ao ·apoio administrativo
Tornou-se menos pesada a estrutura da
área de apoio administrativO, fUndiiido-se os
segmentos de compras e de património, cuja
separação não apresentou tão signíficativos
resultados, em termos de eficência dos controles, a ponto de justificá-la, e trazendo-se
para o âmbito da administração de pessoal,
a área de assistência médica e social, unifi~
cando, assim, atiVi.dades que costumam estar
administrativamente ligadas nas organizações.
A Consultaria-Jurídica, que presta assisR
tência jurídica à área de administração, concentrando-se no contencioso administrativo,
fiCa melhor articulada ligando-_se diretamente
à- -secretaria-Gei"al Administrativa, mant_ida
sua situação de staff.
6) Quando à modernização administrativa
O projeto explicita a competência do Cedeseu como órgão que vai articular o processo
contínuo de aperfeiçoamento, racionalização
e modernização do Senado Federal, em conjunto com os demais órgãos da estrutura básica, segundo as políticas definidas pela Comissão Oiretora.
De imediato, o Cedesen assume imj:tortan~
tes tarefas na implantação dessa reestruturação, sabendo-se que tal processo traz sempre prOfundas repercussões no sistema huma~
no da organização.
Foi revisto e completado o fluxograma de
implantação da reestruturação definido no
pmjeto original, reduzindo-se o prazo global
de 120 para 90 dias.
A ímplantação da nova estrutura básica e
da estrutura complementar, na forma prevista neste Projeto, deve representar uma radical transformação e modernização da máquina administrativa do Senado Federal, hoje
pesada, obsoleta e incompatível com as exigências de apoio ao trabalho dos senadores,
propiciando a valorização das funções de díreção e chefia, c_om uma redução de pelo
menos 50% do número de unidades organizacionaís e um corte de cerca de 70% dos gastos
com remuneração de comfs-SiOiiã.tnentos, o
que é uma digna e conseqüente resposta do
Senado Federal às expectativas de austeridade do set._or público.
Diante do exposto, e considerando a importância da matéria, acreditamos que os
ilustres membros desta Casa não negarão o
necessário apofo ã esta- nOssa inici3.tiva.
-sala das Sessões~ 21 de março de 1991.Senador Jutahy Magalhães.
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1.

Secretarl~-Geral Legislativ~

I

!Secretaria Legislativa
I
ISecrehr.ia. de Oocu1entad·o e Iilforta~ão
I

I

!Gabinete da Secretaria-Geral da Hesa

1.1 Gabinete

I

!Gabinete da Secretaria legislativa
I

.

.

lGablnete da Secretaria de Docu•entação
le I~for•ação
I

I
I
I
1.2- Secretaria de C-oordenat:ão legis-:Srlbsecretaria de Coordenação
·
lativa do Senado Federil
:do Senado Federal
:Gabinete
I
f
J

Legislativa!Servi~>o

de Protocolo Legislativo

·:serviço de
~Ser;ão

Sinopse

de Adainistrar;ão

ISe>ão de Controle Legislotivo
ISe:~ão de Mecano9ratia
:Seç:ão de Estatíst.i~a
.
:se;:ão rle Ativid~d_e:~ Auxiliares

I

1.3- Secretaria de Coordl>flar;ão Legis-lS•!bsecreta.ria de Coordenaç:ão Legislativa:Seç:ão de A.dlliriistraç:ão
tiYa do Congresso Naciona 1
ldo Congressso Nacional
-lSe;:ão de CC!otrole Legislativo
:Gabinete
lSe;:ão de Mecanografia
4

I

ISe,ão de Estatísfica
I

:SrJbsecretâri~:de Expedi.ente

!Gabinete
I

'

'
:S€'r;ão
:Seç:ão
ISeç:ão
:se;:ão
:ser;ão

de Adm(n!'straç:ão
de Redaç:ão
de Mecanografia
de Expedíente:de Conferência e Revisão

I
I
ISubsecretar ia-dé Ata

IGobinete-· ·

:se;:ão de Ad1inistraç:ão
:se;:ão de Redaç:ão do_ EXPediente
:Seç:ão de Redaç:âo'da Orde• do Oia
;Seç:ão de Elaboraç:ão de Atas do Con -

lgresso Nacional
1.~

I

- Secretaria de Co1issões

:subsecretaria de Co1issões
:Gabinete

I
':Seç:ão de Admin istraç:ão
IServiç:o de Comissões rer1anentes
IServito de Co~issões Mistas
IServiç:o de Comissões Especiais e
I !flq'lér 1"::0
IS~ão de ~E"canogr!lri(l.
Aco~:panhamento

ISeç:ão de F~gistro e
I Propos i tôes

de
de
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----------------------------·---!Subsecretaria de Taquigrafia

t.S- Taquigrafia

:Gabinete

:Seç:ão de Administração
:S€ç:ão de Apanhamento e
:Plenário
ISeç:ão de A?anha~ento E

Oecifra~âo

de

OP.c!~ra;ão

u~

ICo11 i ssões. Con!.erênc; ;;.s e Co11venç_Õe-s
ISer;ão de S•l?ervisão Ta..;•.:i3'dtica

:Seç:ão de Sup-ervisão- d-e hdao;âo
:<Atividade de inde:<ação de pron,lncla:!lentos da SIJbsecretar ia de Aná.l ísc)

f

1.6- Secretaria de Biblioteca,
vo e Publica•Ões

Arqui-:s~J.bsecrehrlii-

de Biblioteca

:Gabinete

Controle de Intorta,ão
·:sedo de Hicrofíl11ag~!l
lServiç:o de

ISeç:ão de Administra~âo
:Seç:ão de Processos Técnicos
lSeção de Periódicos
ISeção de Referência Bibliográ·qca
:Seção de Reprogratia
~Seç:ão de Seleç:ão e Registro de
Mate':rial Bibliográfico
:seçâo de Inde:<a,go
,.:Sedo de ~ateriais Espec_iais
~ ~

I

:subsecretaria de Arquivo
:Gabinete
-''

·~Seç:ão

de AdminiStrado
:Setão de Arquivo de ProposiçÕes
~Seção de Public;.çÕes
tsedo de Arq'livo Histórico <atí·1!dade
Íde Arq11iYo Administrativo>
J

:subsecrE-taria de Ediç:Ões Técnicas
:Gabinete

I

''
/Seç:ão de Administração
JSe~ão de Revista de rntor•ação Legisl~
ltiva

iSetão de Obras Técnico-Jurídicas
:Seç:ão de Oi agrama$:ãD e Rev i são
·:seç:ão de Boletim !ntormat ivo
!Subsecretaria de Anais

IGabinete

2- Secretaria-Geral

Ad1inlstrativ~

· 2.1 - Gabinete

I
I
I

!Diretoria-Geral
:secretaria Adainistrativa
!Secretaria de Serviços Esp~íais
I
I
!Gabinete da Oiretoria-Gera!

I
lSetão Ge Aduinistraçãa

:Seç:ão de Revisão
ISeç:ão de Indexaçã~ e Controle Edítoria
I
I
I

:Setão de Serviços Externos-

IGabinete da Secretaria Adlinistratiya :
:Gabinete da Secr~taria de Serviços Espe-:
l'ciais
I
I

2.2 - Consultoria-Jurídita

1Con5~ltoria-Geral

IGab lnete

Março de 1991

IIGVA

SITUAC~O

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)
ISITUACiiO

ANTERIOR

UNIDADES

A

SEREH

Sexta-feira 22 1091
EXTINTAS

1\A

, í:ORM

DO·

1------------------------------------------------------------------------------IART. 43 DARES.
/91
IART. 45 DARES.
/91
I

~.3-

Secretaria de Ad1inístração
Pessoal

d~ISubsecretaria

de Ad1inlstração de

Pessa-:Se~ão

:al
:Gabinete

.'
I

de Administra~ão
:servito de Registro
ISeção de Cadastro Parla1entar
ISeção de Elaboração do Boletia de Pes:soal
tSeção de Apostila. de Títulos

tSetão de Controle de lutatâo
:serviço de Instr•1çâo Processual

ISeção de Pesquisas
:Setão de Redação
ISeção de Controle de Legislação e Ju:risprudência

I

:serviço de Controle de !nativos

I

:serviço de

I
I

ISeção de Informação e Jurisprudência
:serviço de Controle de !nativos
ISeção de Expedição e Arquivo
ISetão de Intor1a~ão e ~lrisprudência
:Servito de Cadastro Funcional
:Seção de Cadastramento
:se,ão de Expedir;ão de Docuaentos Di :versas
JSe~ão de Assentamentos Funcionais
e
:Arquivo
ISetão de Registro de Frequência
~Servir;o de Adoinistrar;ão e
Pagaaento
Ide Pessoal
ISeião de Pagaaento de Parlamentares €
:PEssoal !nativo
:Ser;âo de Pagamento de Pessoal Ativo
ISe;:ão de Pagaaento de Pessoal Teaporá-

·I
I
I
I
I
I
I

Expedi~ão

e Arq•1ivo

lrfo

:servir;o de Seler;ão e·Recruh;acnta
IP.essaal

.'

de

ISer;ão de Avaliar;ão de Oese~P€nho
ISE"r;"âo de Planejaraento de Rec1Jrsos
!Se;:ão de Execur;ão e Processo SelE:t ivo

I

!Subsecretaria de Assistência Hêdica

:social
lGabinate
~

r

e :Ser;ão de Adlinistra,ão
lSetor de Telefonia
:setor _de Serviços Funerários
!Setor de" RecepçÕes Harcaçâo
:consultas
:setor de Transporte de Pacientes

e

~Serviço

de

Hédica

:Ser;ão de Assistência Social
:ser;ão de Enieraa9e• ~ Fisioterapia
ISetor de- Hedicina Interna.
:s~tor de E1ergênc!a
:setor de Perícia Médica
:setor de Assuntos Paramedicos
:setor _de...Arquivo e Do<:'l•entaç:ão Hêdi:ca

:setor de ErgOiloilietria e

Registras
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;Gráficos
:Se:t'or de Farnác i a

.'·

:Setor de ~antas Médicas
:Servi;o de Laboratório de Oiagnósti :cos

I
I
2.4- Secretaria de Ad1inistra;ão Or -:Subsecretaria de Ad1inistra~;ão Finantei-:Sedo de Ad11inistração
;a1entária e Financeira
lra
:servi;o de'Adslnistraç:ão Financein

:Gabinete

:Se~;ão

de CoPtabilidade

:Setão de An-ál íse e_Conferência
;se~;ão

de

Paga~ento

:séviç:o de Adainistraç:ão Orç:aaentiria

.
..

'·'·
f~'H'~'~' • rr::c;.·
F"-r.;r:::-tF

2.5- Secretaria de Administração de :subsecretaria de Ad1inistra~ão de Hate
irial e PatrimÕfri~
·
Material e Patriaônio
:Gabinete-·
1

:Se;ão de Elaboração Orç:aRentária
~Seção de Execu;ão Orç:aaentária

.

-:Se~ão

de Administração
!Serviço-de Previsão e Controle

de

Htateriais

tSeção de Previsão e Esta.t íst ica
'S~ção de Controle de Contratos
:serviço de Controle e Tombaaento
:Bens
:se,io de Tonhaaento
:Seção de Cüntrole
ISeçi_o de Hanutendo e Assistência
:Máquinas
:serviço de Al•oxarifado
ISe~ão de Recebiaento e Conferência
IMaterial
ISe;ão de Atendi~ento
:se;ão de Controle e Estocagem

d!

de
de
de

IHaterial
I
I

!Subsecretaria de Ad•lnistra>io de Co•- :se,ão de-Administração
Ípras,_ Contratações e Alienações
:Coaissão Permanente de Licitação
I
'IServiç.o de Compras

2.6 Secretaria de

Servi~os

Gerais

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

I

:seção de Processa1ento de CoMpras
:Seção de Cadastro de Fornecedores
fSe,ão de Herceologia e Pesquisa
de
:Mercado
tServlço de Apoio Técnico
ZSe;ão de Assistência Técnica e Adai ltaistnt iva

:Seção de

Progra1a~ão

e Controle

I
I

:Serviço de Protocolo
Adainistrativo
1da Diretoria-Geral
:Seção de Registro e Distribui,ão
:Se(ão de Controle
:servi~o de Telecomunicatões da Dire -

ltoria-Geral
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ISe~ão

de Ad1inistra;ão
ISeção de Teleionia

1Se;ão de Telex

••
!
ISubsecrttaria de Engenharia
ISabloete

I
I

:

:Se;ão de Transmissão
ISeção de Engenharia e Projetos
ISe;ão de ~dtinistra;ão
IServioo de Obras
;Se(ão de Projetas, Planeja•ento
:controle Contábil
:Seção de Katerial ·
:Serviço de Manutenção
ISe;ão de Ad•inistra;ão
~Seç:ão de Marcenaria
~Se;ão de Kanuten;ão
ISe;ão de Prevenção de Acident~s
1Servi;o de Instalações Especiais
ISe;ão de Ad1inistra;ão
:se;ia de Usina Geradora
ISe;ão de Instalaç;es Elétrica~
ISeç::ão de

Elev~a_oores

IServiço~e

:s~ão

e

Instalacões Prediais

de Administraç:ão.

:se,ão de Hidráulica
ISe,ão de Ar Condicionado
I
I
IS,lbsecretaria de
!Gabinete

I
I'
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

S~rviç:os

Gerais

fS~io de Administracão
.:Serviç:o de Transporte
ISeç:ão de Administraç:ão

ISecio de Kan•Jten~ão

ISeç:ão de

Almox~rifado

:servlç:o de Seg•Jnmca

ISeç:ão de Acill'linistnç:ão
ISecão de Policiamento e SeBuranca InUerna

ISeç:ão de Policia•ento e Seg,Jranç:a Ex:-

aerna

:serviç:o de Portaria

JSeç:ão de Ad1inistracão
:secão de Oistríb,Jiç:io e Registro
:~ão

de Audiências

I
I

I .
I

I

ISetão de Ad•inistraç:ão de Residências
:oticiais do Senado Federal

3- Secretaria de Apoio Parl ..entarl

I
I

I
I
I

.••

:secão

d~ Adainistracão
lSecão de Hanutencão de !nstalaç:Ões
:Setão de Controle Patri1onial
:Representicão do Senado Federal no

:Rio de Janeiro
:serviç:os Internos

tSecão de Ad1inistracão
ISeç:ão de Secretariado
IServiç:os ·Auxiliares
:secão de Portaria e Segurança
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:serviço de Oivulga,ão
:se,ão de Noticias e Inforaa~;ões
ISeção de Pesquisa
:setor de:- Apoio a Autoric!?.des
:serviç:o de S11bven~ões Sociais
I
I

4 - Secretaria de Controle Interno

!Auditor ii

IGabinete

5- Centro de Oesenvolvi1ento do Sena-ICentro de Oesenvolvioento de
d't_·hderal
:Hunnos do Senado Federal
I Gabinete
I
I
lConselho de Adainistra,ão

(Conselho de Supervisão
I
I

ISecre\aria EMecutlva
I

f

I
I
I
I

6- Assessoria

:Assessoria

!Gabinete
.I
I

!'
I
I
I

I
I
I
I

7- Secretaria de Coaunica~ão Sociil :secretaria de Coaunica,ão Social
IGab inete
I
I
I
I

!Subsecretaria de Divulgação
:Gabinete
I
I
I
I
I

tSeção de Acoapanhaaento Físico e Fi
:nanceiro da S11bsecrehria de A.dainis-

ltraçio fi nane e i r a
Recursos I
I
I
I
I
I
I
l
I

ICoordenatio
lção
ICoordenacão
'lnizacional
:Coordenação
:Coordenação

de Planeja•ento e

A~alia

de Desenvolvimento Orga de Execu~ão e Treina•ento
de Ad•inistra;ão

I

INúc!eo de Direito
!Núcleo de Econo1ia
:Núcleo de Or~amento
:Núcleo Social

INúcleo de Discurso Parla•entar
:se;ão de Apoio Ad•inistrativo
ISe,ão de Ad•inistracão
ISetão de Mecanografia e Reprogratia
ISe~ão de Registro e Acoapanha1ento de
:Propositões
:Secão de Rec11rsos Hu11anos
l
l

tSeção de Adainistra,ão
I
I
I
I
I
ISetão de I1prensa

ISeção de Rádio
ISeção de •A Voz Qo Brasil.
ISeçio de' Televisão
ISe~ão d.e Control& Intor•ático-Notici~
toso

I
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I

I

:sedo de Pesquisa e Planeja1ento

:subsecretaria de Relações Públicas
!Gabinete
''
I

!Subsecretaria

T~cnica

:se;ão de Recep;ão e Contatos
I
I

:Se;ão de-Ad1inistra;ão

e Eletrônica

IGabin•te
I

:serviço Técnico de Produç:Ões
IVídeo
lSetão de Adlinistra,ão
lSe;io de Al1oxarifado
:Se;ão de OperaçÕes oe Vídeo
:se;ão Técnica de ProdiJ.ç:âo

I
I

de

:se~ão

de Engenharia
:Serviço Técnico de Coordenação de' ~u

ldio
:Seção de
:Seç;ão de
lSeç;ão de
:Seç:ão de
:Seç:ão de
ltrônic:as
8 .. Centro de !nTonaaç:ão Legislativa elS•!~s~ref::ari:a de Apoio
Processamento de Dados do Senado:soria
Fodoral
!Gabinete

Técnico~

Ad~inistração

Karmh:-n;ão
Operações
Material
Projetas e Instalações Ele -

da Asses l Servi ~o ele-

:Subsecretaria de Apoio Técnico a
l•entos Públicos, da Assessori·a
IGobinete

Pl?s.qrl i ~as

Jurídicas

:servito de Pesquisas Econômicas
:servl{o de Pesquisas Sociais
:se.rvi<;o de Documentaç:ão, Arquivo
IDi.vulsatão
-or~a

:serviç:o

de

ACompanhamento

Dr~aaentário

:S~tão de Acompanhamento dos
IPrlbl icos
:se~ão

e

Recursos

de Acoapanha•ento dos Dispêndios

IPr.ibl ices

:Sirvi~o de Apoio à Auditoria e Fisca11 izaç:ão
:serviç:o de Subventões Sociais

:

Úiubsecretar i a de· Análise, da._ Secreta.r.ia :Seção de Ad•inistra~ão
Ide DocuMentaç:ão.e lnforma,ão
:seç:ão de Referência Legislativa
.:Gabinete
:Setão de Pesquisa

•
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tiNEXíl II

!Art. 46 da Reso.J•J,ão n! , de 199!!
· GRUPO DIREtÃO E ASSESSORAHENTO SUPERIORES
Co~IGO SF-DAS-EH COMISSÃO
SITUACÃD NOVA

CóDIGO

----------------IGA8INETE DA PRESIDêNCIA
ti lChefe de 'Gabinete

IDE

SITUACAO ANTERIOR

·-~----------·--

lSF-DAS-191.41 li :Chefe de Gabinete
:st-DAS-101.4
:Encarregado do CeriMonial dal

!SECRETARIA-GERAL LEGISLATIVA!

11 :secretária-Geral leg i'slãt i vol sr-DAS-i&1.M 01
I
I
I
I
:

15 :AssEssor da Mesa
I

:Presidência
I

lSF-DAS-102.3
I

:secretário-Ge-ral da Mesa

:sF-DA.S-1~1.6

I

:

:sF-DAS-102.3: e3 :Assessor di Secretaria-Geral:

I

.I

I CóDIGO.
I

lCARGOSl

fi :Encarregado do Ceri•onial da:
·
.. 1 91
:PrE"5-idência
lSF-DAS-102.31

I

I
Ida Hesa
/Sf-DAS-112.3
I e! lDiretor da Secretaria legis-:

I

I

r

f

ti

llativa
ISF-DAS-101.5
:Diretor da Subsecretaria del
:Anais
ISF-OAS-101.4

I

I

12 tAssessor Administrativo

ISF-DAS-102.31 91 lDiretor da
I

r

delSF-DAS-1ii.4
de Compras~ l
:contratações e AlienaçQes. :
lDiretor da Subsecretaria de:
Sub~~cretaria

lAd•inistra~ão

I

I

ISF-DAS-102.31 01

IAt>

I

fi JChete

de Gabinete

l·
11 iDiretor da Secretarra

:coor.denátão

ti

---------·-------

:NQMEROl

KúHERO
DE
CARGOS

Lesislativ~

:senado F~deral
iOiretor ~a Secretaria

ISF-DAS-101.4

:SF-DftS-111.31 91 lDiretor da Subsecretaria derSF-DAS-111.4
:Expediente
:
de I
11 IDiretor da SubS~cretaria de:
:coordenação Legislativa do:
do :
ISF-DAS-101.4:
d~:
.:

e!

!Senado Federal

ISF-DAS-111.4

:Diret.or da SIJbsecretarii del

ICoordenatão legislativa dol
:coordenação l~gislativa do:
:congresso Nacional
lSF-DAS-101.4!
:congresso Na~ional
:sF-OAS-181~4
J.Ltliiretor da Secretaria de Co-ISF-DAS-101.41 01 ·:Dir~tor da Secretaria de Co-:SF-DAS-101.4
~aiSs~es

l

I! ·:Diretor da Taquigrafia
I

I
I

t

!ASSESSORIA
11 :Diretor da Assessoria

Social

I

I

.

tSF-DAS-101.-4:

ISF-DASclt1.5
I
I
I

,I .

il IDiretor da Secretaria de Co-l
launica~io

:rds5Ões

ISF-DAS-101.51 01 :Qiretar da Assessoria

!SECRETARIA DE COMUNICACÃO SOl
I CIAL

:

JSF-DAS-!01.41 01 tOiretar da SrJbsecrehria de:
:Taq1J i grafia
ISF-DAS-101.4

01 :Oiretor da Secretaria de Co-1
•aunicação StJcial
:sF-Dt!lS-101.5

I

v

.,

;
ISECRETARIA-GERÀL ADMINISTRA-I
lTIVA 11 :secretário-Geral Ad1inístra-:
:. 01
Diretor-Geral
ISF-DAS-!01.6
:tivo
:SF-OAS-101.61
10iretor da Secretaria Ad1i· :
13 :Assessor Ad•inistrativo
,./SF-DAS-102.:11 01 1nistrativa
ISF-OAS-101.5
'
11 !Dir~tor da Secretaria de Do-!
I
SF-OAS-101.5
lcuaentação ri !ntormação"
I
I t1 1Diretor da Subsecretaria de
I
SF-DAS-10!.4
I Análise
I
I
SF-DAS-101.5
ISF-OAS-101.51 01 :consultor-Geral
11 :consultor-Jurídico
!SF-DAS-10!,31 ti tDiretor da Subsecretaria de
t1 !Chefe de Gabinete

•
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Nú!IERO
DE
CARGOS

------------------------------INI)HERDI
SITU~f~D

NOVA

CóDIGO

IDE
I
ICARGOSI

I

I CóDIGO

SITUACXO ANTERIOR

I

------------------------~-----------·-----------

i

!AdMinistração de Pessoal
ti. :Oiretor da Secnhria
~Ad1inistra~ão

de

I 01

J

:sF-OÂS-101.41
de :

lAd~inistra,ão

01

Orçamentária :

le Financeira

l11inistra.ç:ão de Hilterial

JPatriaônio
JDiretor da Secretaria

lControle Interno

lSF-DAS-101.4

01 .:Oirdor da Subsecre-taria de I

!Haterial e Patri1ÕMio

el

\SF-OAS-101.4:
del

01

:serviços Gerais
:SF-DAS-101.41
!SECRETARIA DE CONTROlE lN -I
ITERND

11 JDiretor da Secretaria

de Pessoal

:Oiretor da Subsecretaria de
:_Adlinistraç:ão Financeira
:SF-DAS-101 .. 4

!SF-DAS-UU.4l

ti IDiretor da Secretaria de Ad-I

ti

!Serviços Gerais
:.sF-DAS-.101 .. 3
lDiretor da S'Jbsecrda.ria de

:

11 B>iretor da Secntaria

del

ISF-OAS~101.4

''-

:Oiretor da Subsecretaria de :

IServi;os Especiais

ISF-DAS-101.5
lSF-DAS-101.3

01 !Auditor

:sF-OAS-101.41

lCENTRO OE DESENVOLV!HENTO DOi
lSENA08 FEDERAL
fi :Oiretor do Centro d~ Desen -:
01 lDiretor-Executivo do CEDESENlSF-DAS-101.4
tvolvimento do Senado Fe0erallSF-OAS-101.4l
lSECRETARIA OE APOIO PARLA -:
''
11 IOiretor da Secretaria
lApoio ~arlamentar

del

.. \SF-OAS-101.4\

01 \Diretor da Subsecretaria de:
\Engenharia
lSF-DAS-101.4

------------------ :-------:---:-----------29:

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

_:_

\lle tabelas previstas no art.:
144,· ou extintos na -f"or~na do \

lparágrato •in!co do mesato
Jtigo.

ar-i

: 01
:

01
01

lDiretor da S'lbsecrehria de :
\Divulgaç::âo

-:-------·---· ---.:-------...

_

ISF-OAS-101.3

:Diretor da Subsecretaria de- l
lRelaç:Ões Públicas.
lSF...:DAS-101.3
:Oiretor da
SIJbsecrehria l
~Técnica de Operações e Man•l-l

:ten;ã<r· Eletrôn ica

24 :

____

_____ __ :------:------------------:---------

:

24 -!Cargos transtorndos confor-:

----:-..:.

l 29 I

iSF-DAS-101.3

01 1D"i'retor da Representação do!
:senado Federal no Rio
de:
:SF-OAS-101.4
:Janeiro
20 :Assessor legislativo
:sF-OAS-!01.3

:--: 24

:

------

-------:------------
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Art.

~4,

;

2~

n:r

da Resolução

.-~

de 1991

Q!

QUADRO COMPARATIVO OAS UNIDADES DA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DO SENADO FEDERAL<!)

----------·-------------------·--· ------'-

SITUAC~O

Órgãos I Unidades

Níveis

1972

1983

---------------------------------------subordinados i'comis-l
I!
:órgãos
7
diretam~nte

~Anterior

{1990):

Nova

-------7

8

8

4

4

22

23

103

!39

261

145(6)

8

31

34

2

142

204

329

164(6)

são Diretora
2!
3!

3(2)

;secretarias

.,'

:Sub-Secretarias

''
''

21<3)

4!, 5! e 6!lSub11nidades (4)
!Gabinetes (5)

.:

10

_ _ _ _ "'l _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

(1)

------------------------não estão computados os 6rgâos supervisionados.

(2) Oepartaoéntos
(3) Divisões
(4) Inclui os atuais Núcleos, Coordena~ões, Serviços, -seç:Ões e s·etores.

(5) Somente Gabinetes dos órgãos adminístrativos.
(6) Li1ite Máximo de unidades (cinqueãla por cento das anteriores).
(& Comi3sões de Constituição, Justiça -e Odadania e Dfretora.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 34, DE 1991
Revoga o Item VIU do art. 530 da Consolidação das Leis do Trabalho.

O Congresso Nacional decreta:
Art. l9 É revogado o item VIII do art.
530 da Consolidação_ das Leis do Trabalho, .
aprovada pelo Decreto-Lei n9 5.452, de V
de maio de 1943.
Art. 2? Esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.
Art. 3P Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Vale assinalar que até 1969,' era a seguinte
a redação do art. 530 da Consolidação das
Leis do Trabalho;

"Art. 530. Não podem ser eleitos
para cargos administrativos ou de representação económica ou profissional,
nem permanecer no exercício desses car-

gos:
I -os que não tiveram definitivamente aprovadas as suas Contas de exercício
em cargos de administração; .
fi -os que hOuverem lesado o patriinônio de qualquer entidade sindical;
os que não estiveram, desde dois
_anos antes, pelo menos, no exercício efetivo da atividade ou da profissão dentro
da base territorial do sindicado, ou no
desempenho de representação económica ou profissiorial;
IV- os que tiveram sido condenados
_poi Ctime doloso _enquanto persistirem
os efeitos da pena_; __

m-=--

V- os que não estiverem no gozo de
seus direitos políticos;
VI -os que, pública e ostensivamente, por atos ou palavras, defendam os
princípios ideológicos de partido político
cujo registro tenha sido cassado, ou de
assodação ou entidade de qualquer natun~~a cujas atividades tenham sido _consideradas contrárias ao interess-e ·nacional e cujo registro haja sido cancelado
ou que tenha seu funcionamento suspenso por autoridade competente;
VII- má conduta, devidamente_comprovada."
Novo item, egtretanto, reSõlveu acrescentar ao art. 530 da CLT, a Junta Militar que
assumiu o poder, em 1969 e o fez, através
do Decreto-Lei n9 925, daquele ano, nestes
termos:

Março de 1991

DIÁRIO DO CONGRI;SSO NACIONAL (Seçao II)

"Art. 530.
Presidente, aprovamos o mt:rito dest~ proje.. · · ·· · ··· · -~---~~--------.... ~~-~.........~ -- to_. O nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho
VIII- os que tenham sido destituídos fez um questíonainento a respeito da termide cargo administiat:iVO ou de represen- nologia usada de "autor da herança". Eu a
tação sindiCal".
contraditei, dizendo que tinha que ser "transCriou-se, desse modo, um impedimento mitente".
Para completar, Sr. Presidente, parece-me
perpétuo e por isso mesmo inlquó, a-brangendo, na maioria dos casos, as-vítimas de que no art. 3~ e no art. 4? melhor seria que
destituição não raro arbitrária de cargo ou se colocasse "transmitente da herança ou do
legado"~
__ _
representação sindical.
Determina á ementa no projeto do SenaOra, tal dispOsitivo não deve ser mantido
dor Fernando Henrique:- regula a competênnuma legislação que precisa ser sobretudo
cia para Instituição do Imposto ~obre Heranliberal e democrática como· a legislação ~o
ça e Doação".
trabalho.
- Sr. PresiQ_ente, não existe isso: "imposto
Sala" de Sessões, 21 de março de_1991. =--,..
sobre herança e doação". O que menciona
Senador Fernando Henrique Cardoso.
a Constituição no art. 155 é o imposto sobre
(À_ Comissão de Assuntos SociaiS causa mortis.
decisdo terminativa.)
A re.dação da ementa do projeto tem que
ser:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
-Os projetas lidos serão publicados e reme"Regula competência para instituição
tidos às comissóes cOmpetentes.
do imposto sobre transmissão causa mo rSobre a mesa, comunicação que será lida
-tis e doação de quaísquer bens ou direipelo Sr. 1? Secretário.
tos, nas condições previstas no inciso III,
§ 1~', do art. 155 da Constituição".
É lida a seguinte:

Comunicacão
Ot. N• 66/GLPMDB/91
Brasília, 20 de março de 1991

Senhor Presidente,
Na forma do Regimento Interno do Senado
Federal, tenho a honra de comunicar a Vossa
Excelência que indico, para exercer a função
de Vice-Lfder do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, o Senador Pedro Simon.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência os
protestos de estima e consideração. -Senador Humberto Lucena, Líder do PMDB.
O SR. PRESIDENTE (Mauro-Benevídes)
-O expediente lido vai à publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides).
-Esgotado o tempo destinado ao Expedien-

te.
Passa·se à

ORDEM DO DIA
Ite~

Em discussão, a redação final.
O Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
- Concedo a palavra ao nobre $enador.
O SR- MAURÍCIO CORRtA (PDT- DF.
Para discutir. Sem revisão do orador.)- Sr.

É a justificação qtie esperamOs seja acolhida.
Sala das Sessões, 21 de março de 1991.
-Senador Maurício Corrêa.

EMENDA DE REDAÇÃO N'
, DE
1991
Dê-se ao art. 3~ e ao caput do art. 49 do
Projeto de Lei do Senado nP 164, de 1989
-Complementar, as seguintes redações:
"Art. 3P No caso em que o transmitente da herança ou do legado possua
bens no exterior' o imposto competirá
ao Estado onde se processar o inventário."
"Art. 4" Se o transmitente da herança ou do legado era domiciliado ou residente no exterior, a competência do imposto caberá:"
Justificação
A expressão autor da herança, para desig-

_·Estou ajustando à terminologia da Constituição Federal o projeto apresentado pelo
SenadOr Femã.D.do Henrique Cardoso_.
Então, são duas emendas meramente redacionais, para expungir do texto impropriedades.

nar o de- cujos, nos arts. 39 e 49, padece de
impropriedade técnica, como deflui do próprio Código Civil. Deve, pois, ser substituída
por "transmitente da herança ou do legado",
como, aliás, proposto no parecer do relator.
É a justificaçãcr-que esperamos seja acolhida.
Sala das Sessões, 21 de março de 1991.
- Senador Maurício Corrêa.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O ORADOR EM SEU PRONUNCIAMENTO:

b SR. PRESIDENTE (Mauro B_enevides)
- Sobre a mesa, emendas que serão lidas
pelo Sr. Primeiro Secretário.
São lidas as seguintes;

EMENDA DE REDAÇÃO
N•
, DE 1991
Dê-se à einenta do Projeto de Lei do Senado n~ 164, de 1989 - Coniplementar, a seguinte redação:

EMENDAS (DE REDAÇÃO),
OFERECIDAS AO PROJETO
DE LEI DO SENADO
N• 164, DE 1989- COMPLEMENTAR
Emenda n9 3

- Justificação

Dê-se â emerida do Projeto de Lei do Senado n9 164, de 1989- Complementar, a seguinte redaçãQ:
"Regula a competência para instituição do imposto sobre transmissão causa
mortis e doação de quaisquer bens ou
direitos, nas condições previstas no inciso III do § 1? do art. 155 da Constituição."

O nomenjuris do impoSto deve ser modificado para "Imposto sobre Transmissão causa
mortis e doação de quaisquer bens ou direitos", como é denominado no texto constitucional (art. 155, I, a). A ementa o refere
como "Imposto sobre a Herança ou Doação"_, intitulação insuficiente; porquanto
omite o legado, espécie de transmissão causa
mortis diferente da herança, e não diz do
objeto da transmissão, e é útil que o faça,
a nosso ver, tendo em vista que esse imposto
é resultãnte do desdobramento do antigo IT~
Bl, que abrangia a transmissão de bens imóveis, inclusive inter vivos, e passou à competência dos municípios, mas que não envolvia
a transmissão de quaisquer outros bens ou
direitos (não imóveis).

Justificação
O nomen juris do imposto deve ser modificado para "Imposto sobre Transmissão causa
mortis e doação __de quaisquer bens ou direitos'', comO é denominado no texto constitucional (art. 155, I, a). A ementa o refere
como "Imposto sobre a Herança ou Doa-_
ção'', intitulação insuficieOte, pôrq_u_anto
omite o legado, espécie de transmissão causa
mortis diferente da herança, e não diz do
objeto da transmissão, e é útil que o faça,
a nosso ver, tendo em vista que esse imposto
é resultante do desdobramento do antigo ITBI, que abrangia a transmiSsão de bens imóveis, inclusive inter vivos, e passou à compe·

"Regula a competência para institui- - ção-do Imposto sobre Transmissão causa
mortis e doação de quaisquer bens ou
direitos, nas condições previstas no inciso III do § 1? do art. 155 da Constituição."

1:

Discussão, em turlioúnico, da redação
fúi.al (oferecida pela Coriüssão Diretora
em seu Parecer n" 11, de 1991), do Proje·
to de Lei do Senado n? 164, de
1989-Coffiplementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que
regula a competência para institUiÇão do
Imposto sobre Herança e Doação, nas
condições previstas no inciso III do §
1" do art. 155 da Constituição.
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tência dos municípios, ma.<; que não envolvia

a transmissão de quaisquer outros bens ou
direitos (não imóveis).
É a justificação que esperamos seja acolhida.
Sala das Sessões, 21 de março de 1991.
- Senador Maurício Corrêa.
Emenda n'4

Dê-se ao art. 3!> e ao caput do art~_ 4° do
Projeto de Lei do Senado n9 164, de 1989

- Complementar, as seguintes redações:
"Art. 39 No caso em que o transmi·
tente da herança ou do legado possua

bens no exterior, o imposto competirá
ao Estado onde s~ processar o inventário."
" Art. 4~ Se o trã.D.snlitente da herança ou do legado era do_miciliadg ou residente no exterior, a competência do imposto caberá:"

Justificação
A expressão autor da herança, para designar o de cujos? nos arts. 3? e 4 9 , padece de
impropriedade técnica, como deflui do próprio Código Civil, Deve, pois, ser substituída
por "transmitente da herança ou do legado",
como, aliás, proposto no parecer do relator.
É a justificação que esperam-os seja acolhida.
Sala das Sessões, 21 de março de 1991.
-Senador Maurício Corrêa.
(À Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
-As emendas que acabam de ser lidas serão
enviadas à apreciação da Comissão Diretora.
Em conseqüência, a mã.téria -sái da pauta,
a ela retornando oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
Item 2:

Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei da Câmara n9 5, de 1983 (n9
S-..356/81, na Casa de origem), que regulamenta as profissões da área de Processamento Eletrônico de Dados _e dá outras
providências, tendo
PARECER, sob n9 476, de 1990, da
Comíssâo
- de Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao projeto com as Emendas de n~" 1 a 6-CCJ
A matéria constou da Ordem do Dia da
sessão de 6 do corrente, tendo sua discussão
adiada para a presente sessão.
Em discussão o projeto e as emendas, em
turno único.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente,
peço a palav~a para discutir,

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
-Concedo a palavra ao nobre Senador.
O SR. EDUARDO SUPLlCY (PT -.SP.
Para discutir. Sem revisãõ do orador.)--:- Sr.
Presidente, Srs. Senado_res. gostaria de fazer
uma observação relativamente a este projeto

·"que regulamenta as profissões_da_área de
Processam~nto Elej:rôiiico de Dados e dá 09tras providências", com parecer favorável aõ
projeto. _
·_
Estava observando algo que existe também
em outro projeto que regulãmenta a remuneração em termos de piso mínimo para a categoria desta e de outras profissões.
Na medida em que é propósito se procurar
diminuir as diferenças de .remuneração no
País, na medida em que se pretende, em futuro não dis_t_ª_nte, ter um salário mínimo mais
próximo daquele que seria condizente com_
o preceito constitucional, ou seja, o necessário para pagar as necessidades básicas da
família do trabalhador, se o piso mínimo das
categorias for expresso em termos desse número de salários mínimos, como aqui está
expresso, oito ou dez vezes, poderíamos chegar a uma-distorção.
Não pretendo aqui inódificar o item neste
instante, mas chamar a atenção do Congresso
Nacional, e do Senado Federal, em particular, de que na medida do possível deve-se
evitar termos como salário mínimo; piso mínimo seria mais adequado. -só-pata citar um
exemplo, SupOndo que o salário mínimo, em
abril, em vez de 20 mil cruzeiros, fosse para
50 ou 100 -mir cruzeiroS mensais, pOssivelmente teríamos uma dificuldade na aplicação
prática d()- píso mín~o; ter-se-ia de oito a
dez vezes este montante para esta categoria,
bem comO pãra- todas as- demais categorias
profissícinaiS, onde a remuneração mínima
eStá expressa também em termos de salário
míniinó tillificado.
-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
Continuã em· discussão a matéria.

O Sr. Aluízio Bezerra - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir a matéria ..

PRESIDENTE (Mauro Benevides) cedo _a palavra ao nobre Senador.

Cõli-

O SR. ALUÍZIÓ BEZERRA (PMDB AC. Para discutir. Sem revisão do orador.)
---Sr. Presidente, Srs. Senadores, com relação ao Projeto c;le Lei n9 5, de 1983, da Câmara dos Deputados, tivemos a oportunidade
de acompanhar amplamente a discussão em
que pesem as considerações muito oportunas
dirigidas a reconhecida categoria do nobre
Senador Eduardo Suplicy.
Queremos registrar, nesta oportunidade,
que os s_etores representativos da categoria
particípãi'":lril ativamente da discussão e do
acompanhamento desse projeto,
E es.sfl. foi umã das razões que nos levaram
a buscar o cantata com os representantes da
categoria que trouxeram contribuições du- -_rante o processo de tramitação do projeto
nas comissões.
Quero, portanto, testemunhar, aqui no
plenário, que, em que pese se tratar de uma
matéria ~Jtamente técnica e complexa, a contribuição àe todos aqueles que t~m representatividade na categoria foi efelivã.mente importante~
· -~ De maneira que estamos àbsolutametite
certos de que o projeto é realmente uma efe-
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tiva contribuição para a regulamentação da
_categoria em_ ap~e~~- -~Muito be~!)
() SR. PRESIJ;>ENTE~ (Mauro Benevides)
- Contuinua em discussão o ·projeto.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. PreSidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP.
Para discutir. Sem revisão do -Orãdor.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, apenas um acrés_cirno que, acredito, seja releyante, porque,
quando o Congresso Nacional, h~ p~u_cos
dias, aprovou o Projeto de Lei de Conversão
da Medida Erovisória n9_295, deixou explícito
que era vedada qualquer vinculação de remuneração ao salário mínim-o·.
Sei que há outras categorias que também
têm o seu piso Vinculado ao salário mínimo.
Mas, gostaria, aqui, de chamar a atenção
da Casa, porque- nii pafece- estar havendo
uma impropriedade de_redação. E. esse Ç!J.~da
do deveria ser tomado pelo Congresso Nacional. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
-Continua em discussão o projetO. (Pausa.)
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente,
p_e5:0_a palavra para discutir O prOje-t~.
---0 SR. p:gES(Df:NTE (Mauro Benevides)
- Concedo a palavra ao nobre orador.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Para discutir. _Sem r~visão do orador.)
--Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O parecer díz:

"I -Do que se constata nesse projeto, em face da nova Constituição, teriios
a destacar: 19 no que se-rifeú ao salário
_ ffiínimO, no art. 17 do projeto é estabelecido um critério que não condiz com
o que consta no Título II, Capítulo II,
-Dos Direitos Sociais- art. 7~_, _inc_i~Q
IV_da Constitu_iç~o."
Como eu estou verificando isso -:- no momento eu não tenho aqui todas aS informações - eu gostaria que a Mesa, se possível,
me informasse como é que fíOOu ·o pró]etõ;já que no próp"r!O parecer o seu autor, Senador Ronaldo Aragão, faz referência -a essa
proibição de vinculação ao salário mínimo.
Então, eu gostaria de saber como é que ficou
constando no projeto.
Cõnsta, aqUI;-uma emenda da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania de salário mínüno regional por salário mínimo fixado em lei. Mas, a questão hoje é realmente
a proibição de vinculação ao salárip mínimo.
Eu gostaria de ter uma noção mais exata se
foi feita alguma retificação ou- apenas essa
modificação de salário regional para salário
~regional mínimo unificadO.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) Nobre Senador Jutahy Magalhães, a Emenda
n9 1 diz_ explicitamen~e:
·
..Substitua-se, no art. 17 do projeto
de lei, salário mínimo regional por salá-

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçl\o II)

Março de 1991

rio mínimo fixado em lei nacionalmente

unificado."
A Presidência talvez entenda que essa referência a salário mínimo regional era ainda
naquela época em que as regiões brasileiras
se subdividiam para fixação do nível de salário mínimo. Coin a unificação, que se concretizou em 1984, evidentemente, vigora em to·
do o País um único salário mínimo. E a Presidência se sente prazei-asa em fornecer essa
informação- ao Plenário, porque decorreu de
uma emenda da nossa autoria essa unificação
do salário mínimo, ainda no ano de 1979.

O SR. JlJTAHY MAGALHÃES- Mas
continua a vinculação ao salário mínimo?
O SR. PRESIDENTE (Mã-uro Beõevides)
-A vinculação permanece, só que ao salário
mínimo nacionalmente unificada.--

O SR. JUTAHY MAGALHÃES - E há
permissão da lei de que contirlue havendo
a vinculação com o salário mínimo? A lei
ainda permite isso?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
- Nobre Senador, o parecer da__Comissão
foi eXarado no dia 13 de dezembro.~·
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Está
até com a minha assinatura.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
- ... assinado pelo Relator. que foi o Senador
Ronaldo Aragão, e pelos demais eminentes
integrantes da Comissão; o primeiro deles,
o Senador Cid Sabóia de Carvalho.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- O Senador Cid Sabóia de Carvalho assinou conio
Presidente, e eu assinei Como membro da

Portanto, a Emenda n? l, que é aprovada
no parecer do relator. e que cria o Salário
mínimo fiXadõ em lei nacionalmente unificado, no nosso entender, também colide
frontalmente com o texto da nova Coii.stituição. E o espírito que prevaleCe na Constituição é evitar justamente que o salário mínimo seja deprimido para que os salários que
·estão a ele vinculados, os maiores salários,
não venham, também, crescer desmedidamente. - -·
.
Coitt isso, parece-me que é sábíi:t, é correta
a·decisão de V. Ex~ de remeter ·a questão
à COinissáó de CoitstitúiÇãO, )ustiça e Cidadania.
Era o Que· tinha a d:Lze·r,-Sr. Presidente.
(Mt.üto bem! Palmas.)

·o Sr. Élcio Álvares -Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE _(Mauro Benevides)
- Com a palavra o· nõOre se·nador.

O SR. ÉLCÍOAi,VARES (PFL- ES. Pra
discutir, Sem revisão do orãdor.)- Sr. Presidente, Sr.s ..Senadores, a questão do nobre
Senador José F~gaça .·tem .int~~r;t procedência; e nos Parece que a decisão da Mesa,
em remetendo o art. 17 à nova apreciação
da Comissão ãe Constituição, Justiça e Cida. danía, irá expungir esse aspecto que me parece profundamente inconstitucional, sem demérito dos subscritores do pare.cer.
Então, em razão do entendimento da Mesa, perfilhanios no sCntidõ l-enleier a mati·
ria novamente à apreciaçãO da Coriüssão de
Constituição, Justiça e Cidadania.·

ae

O"' Sr~ Cid SábóiR d~ C~;;~h~-~ P.~ço a
paTa:vra;··sr. Presidente, para discutir.

Comissão, e concordando com o parecer.
Mas estou sendo alertado agora para essa

O SR. "PRESIDENTE (MaUro Benevides)
-Com a palavra o nobre Senador.

questão. Pergunto se, constitucionalmente,
nós podemos. fazer ('lU não essa vinculação
com o salário mínimo. Se legalmente ainda
há essa possibilidade.

O SR. CID SAilóiA"Dj;; CARVALHO
(PMDB - CE. Para··disCUtii.) - Sr. PreSidente, Srs. Senadores, chamo a atenção para
o fato de que essa matéria nasceu na Câmara
dos Deputados e que ela tramitou em duas
_ Comissõ"es de Constituição e )ustiça: a de
Constituição e Justiça e de Redação da Câmarados Deputados f! a Comissão de Consti·
tuição, Justiça e Cidadania do Senado Federal.
Sr. Presidente, o art. 17 diz:
•'O. s3.1ário míitilno profisS.ionitl do
analista de sistemas e do programador
ae·oompütadOres Corresponderá, respectivamente .. a 10 e oito vezes o salário
mf.tiím'O re-giOnaL o do operador de equipamentos e preparador de dados em processamento eletrónico de dados corresponderá a seis vezes o salário míni,mo
n::gional. O do digitador de dados e controlador de qualidade corresponderá a
quatro vezes o saiário míninlo regionaL;;

O SR. PRESIDENTE (MauiO Benevides)
-Diante da dúvida suscitada pelos eminentes Senadores Eduardo Suplicy e Jutahy Magalhães, a Mesa praticamente se sente inclinada a remeter a matéria ·a requerimento dos
eminentes Senadores, evidentemente S. Ex"
·subscreverão esse requerimento à Comissâo
de Constituição, Justiça e cidadania, que reexaminará, sob esse aspecto apenas, a proposição agora discutida nesta Ca. 1..
O Sr. José Fogaça-· Sr.
a palavra para discutir,

Pre~.

lente, peço

O SR. -p~IDENTE (Mauro Benevides)
-Com a palavra o nobre Senador.

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pa·
ra discutir. Sem revisão do orador.)- .Sr.
Presidente, Srs. Senadores é j~Siaffie~-t~-p~~~
aditar a nossa preocupação com o art. 17 do
prgjeto, uma vez que, no nosso entendimento, a Constituição veda qualQuer tipo de vinculação com o salário mínimo, seja ele regional ou unificado nacionalmente.

O Sr. José Fog~ça -Se V. Ex4 me permitir, lerei o inciso.

O SR. CID SAl!ÓIA DE CARVALHO Pois não.
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O SR. JQSÉ FOGAÇA art. 79:

Inciso 1V do

"IV- salário mfnímo, fixado em lei,
nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e
às de sua famflia com moradia, aUmentação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, tra0sj50rte-e previdencía soCial,
com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, s-endo vedada
sua vinculação para qualquer fim."

Há, inclusive, decisões do Supremo relativamente a essa matéria.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOSr. Presidente, a Constituição Federal; como
leu o Senador José Fogaça, quançlo define
o salário mínimo no seu art. 70, inciso IV,
diz exatamente o que vou fazer questão de
repetir:

"IV -saiario mínimo, flxado em lei,
nacionalmente unificado, capaz de aten-der a suas necesSidades vitais básicas e
às de sua famílíá Com -moradia, alimeritação, educação, saúde, lazer, vestuário,
higiene, transf'orte e previdência social,
com reajustes pe·ri6díc0s que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada
sua vinculação PB:ra qualquer fim.''
Tenho a impi-eSS:ãol Sr. Presidente, queresulta muito claro. É conveniente reàlm.ente
que a matéria volte à ComissãO de ConstitUição, Jus_tiça e Cidadania para se verificar,
sob esse pnsma, o ponto enfocado. Acho abSolutamente necessário, Talvez ísso entre em
paUta imediatameo"te na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nã.o .havendo preJuízo da categoria, porque o retorno ao plenário será em menos de 20 dias, mas é çon·v.e_niente exatamente apreciar esse aspecto-pai-a
que não cometamos aqui esses equívOcos que
vão contra o zelo da Constituição·. Eu me
bato aqui sempre pelo estrito respeito à letra
constitucional.
Sugiro que V. Ex~ cumpra o que disse, de
passagem, um retorno imediato à Comissão
de Constítuição, Justiça e Cidadania para
examinar esse art. 17 sob o prisma do art.
7°, item IV, da Constituição Federal.
É a minha posição sobre a matéria, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
·......:.A fim de se diriinir a dúvida ·ora sU.scii:ãda,
a decisão da Mesa está agora amparada por
um requerimento, firmado por vários Srs. Senadores, que será lido pelo Sr. 1~ Secretário. É lido o segtiírite ·

REQUERIMENTO N• 77, DE !991
Nos termos do art. 279, alíneab,do Regimento Interno, requeiro adiamento da dis.cussão do, Projeto de Lei da Câmara no 5/83,
a fim de que seja encaminhado ao reexame, _
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da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

Sala das Sessões, 21 de março de 1991.
-Eduardo Suplicy - Jutahy Magalhães José Fogaça.
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 matéria será remetida à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para o reexame
ora solicitado.
A Mesa. para maior elucidação dessa importante matéria, procederá à juntada das
notas taquigráficas_do debate travado agora.
neste plenário, em torno dessa importante
questão.
O Sr. Eduardo Suplicy - Sr. Presidente,
peço a palavra pela ordem.

O SR. PRESIDENTE (Mauro BenevTdes)
-Concedo a palavra ao- nobre Senador.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP.
Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr.
Presidente, queremos registrar que nao foi
outro o motivo senão o de procurar corrigir
isto. Somos favoráveis à regulamentação da
profissão e não gostaríamos de ter atrasado
a aprovação desse projeto.
Trata-se de um cuidado importante, em
respeito à Constituição, mas que tem outri
implicação ainda, o_u seja, todos os projetas
de natureza semelhante, de regulamentação
de profissão, onde estão inseridos itens tais
como este, mereceriam a revisão do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
-Não há dúvida, nobre Senador Eduardo
Suplicy, que ·a questão ora suscitada Vai eXatamente garantir ao Senado uma decisão absolutamente acertada em consonância com
as normas__constitucionais em vigor.
Em razão da aprovação desta matéria, considera~se prejudicado o requerimento do nobre Senador GàSon Carriata, que pediu o
adiamento da discussão do Projeto no 5/83.
É o seguinte o requerimento prejudicado:

REQUERIMENTO N•-78, DE 1991
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei da Câmara nfl 5/83,
que regulamenta as profissões da área de Processamento Eletrónico de Dados e dá outras
providências, por 15 (quinze) dias.
Sala das Sessões, 21 de março de 1991.
-Gerson Camata.

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)
-Volta-se à lista de oradores.
Coricedo a palavra ao nobre Senador Juta~
hy Magalhães.
O SR- JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pronuncia o seguinte discurs_o~) -Sr.

Presidente e Srs. Senadores-, eu pediria a
atenção, principalmente dos juristas desta
Casa, para o assunto que vou abordar no
dia de hoje.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)_
...,... A Mesa pede a atenção da Casa para o

orador que está na tribuna, que é o nobre
Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Entre
as diversas funções inerentes ao Estado, entendemos que a legislativa é a que se reveste
da maior Tri'iPortâriCia -polítiCa precisamente
porque destína--se ã inovar a ordem jurídica,
traçando os limites entre o !feito, e o ilicíto.
Ao ser exercida, manfesta-se, na sua plenitude, o poder soberano que o grupo social
reconhece a uma da_d-ª io_stituição para impor
limites aos ãnSeios particulares, prescrever
normas de conduta cogentes ou mesmo facultar o exercício de certas atividades segundo
parâmetros adredemente estabelecidos. Na
ãusência de um Poder Legislativo, estaríamos, ou bem entregues ao mais completo
caos social .ou então aos desídios erráticos
e arbitrários de um ctoefe dotado de poderes
ilimitados.
O regular desempenho da função legislativa, entretanto, pressupõe o reconhecimento
de certos direitos necessários e indispensáveis
ao seu exercício independente. Entre estes
é de se destacar a denominada imunidade
parlamentar, que Carlos Maximiliano define
como sendo "a prerrogativa que assegura aos
membros do Congresso a mais ampla liberdade de palavra no exercício das suas funções
e os protege contra abusos e violências por
parte dos outros Poderes -cOriStitUCionais."
(citado por Pinto Ferreirain "Princípios Gerais de Direito Constitucional Moderno" voL I - pág. 457- Ed. R.T. 1971)
Como bem salienta Pinto Ferreira, o cons:titucionalísmo moderno reconhece duas espécies de imunidades: "A primeira se chama
de irresponsabilidade legal ou imunidade material, e é aquela que protege a liberdade
de debates (e voto), que os ingleses chamamfreedom of speech do parlamentar e os franceses de irresponsabilidade parlamentar. A segunda se chama de inviolabilidade pessoal,
pt'otegendo o congressista contra as prisões
arbitrárí3s e Os processos tendenciosos, e corresponde ao que os ingleses chamam defreedom from arrest e os franceses de inviolabilidade parlamentar. A primeira categoria de
imunidades também é designada pelo nome
de imunidade material, en_quanto a segunda
o é pelo de imunidade formal'' (ob. cit pág.
458.)
A especialíssima natureza da função político-parlamentar obriga senadores e deputados
a debater os mais variados temas, formular
críticas e apreciações nem sempre bem recebidas em outras esferas do Poder e, acima
de tud-O, àeliberar, com o seu voto, sobre
o futuro do País, p_o·r vezes oontrariando interesses e aspirações dos poderosos, segundo
um jUízO --pessoã.l de conveniéncia e oportunidade.
-
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São estas razões que levaram Henrique
Coelho, no início do século, a defender o
instituto que torna palavras e votos imUnes
à apreciação de qualquer outra instância de
Poder com os seguintes argumentos:
"De fato, sujeitos a todo momento o
deputado ou senador a apreciação apaixonadas, admitirMse que, cOnfói'me -as
circunstâncias, se prescinda da garantia,
opondo-lhe a vantagem de uma decisão
que por embora caber aos tribunais não
está isenta de participar dos erros das
contingências da imperfeição humana,
obrigá-lo a .calcular suas palavras, os seus
_concei1_9s, a não praticar a virtude da
suprema franqueza, tão estimável, tão
necessária na linguagem dos que patrocinam os ínteresses populares, significa
utilizar o princípio, quase anulando-o
pelo receio de abusos, sem dúvida prováveis mas por certo menores, comparados
aos resultados da concessão limitada das
prerrogativas"(in "O Poder Legislativo
e o Poder Executivo"- pág. 71).
A denominada imunidade material está
consagrada no texto da Lei Maior vigente
nos seguintes termos:

"Art. 53. O_s deputados e senadores
são invioláveis por suas opinões, palavras e votos".
Manoel Gonçalves Ferreira Filho, comentando a Carta outorgada de 1969, após regis~
trar que as "garantias são dadas aos parlamentares mas em prol do Legislativo", configurando por isto "exceções ao direito co-mum, editadas não em favor de indivíduos,
mas do órgão", define a inviolabilidade como
sendo uma hipótese de "irresPonsabilidade
jui'ídica'', o que torna iritpossível seja o parlamentar "responsabilizado, civil ou criminalm~n~te; p-Or oPiniões, palavras e votos" proferidos no exercício do mandato (in "Comentários à Constituição Brasileira" -pág. f97
- Ed. Saraiva 1983).
Não se imagine, por outro lado, seiem os
parlamentares os únicoS agentes públicos a
disporem de prerrogativas funcionais. O Poder Executivo, quando atua politicamente e
nos limites da Constituição e do discricionarismo previsto em lei também não pode
ter os respectivos atos revistos por qualquer
outra esfera estatal. Da mesma forma, os magistrados são imunes a qualquer sanção ou
interferência pelos entendimentos, decisões
e votos proferidos no exercfcio da judicatura.
Atendidas as peculiaridades e funções típicas
de cada Poder, assegurar-se, desta forma,
também, a impreSciitdível harmonia e independência entre três ordens de competência
do Estado.
Feitas estas _considerações preliminares,
imprescindíveis ao desenvolvimento do tema
que desejo trazer ao conhecimento deste Plenário, reportoMme à indicação por mim formulada no curso do ano de 1989 com o propósito de provocar o pronunciamento da do1.1ta
ConUSsão de Constituição, Justiça e Cidada-
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nia a respeito da inteligência que alguns tribu-

nais vinham dando ao preceituado no art.
6"' da Lei n" 4.717/65 (Lei que regula a Ação
Popular). Na época, com- a citada iniciativa,
dava conta à Casa do entendimento sufragado, inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extt:aordinário nD 116.750-5

-DF, de que "todas as vezes que~ação popular tiver por objeto a decretação de nulidade
de ato praticado com b~e numa norma jurídica tida por ilegal ou inconstitucionãl, tOdos

os parlamentares que colaboraram para a
transformação do projeto

em

ato

norii~:ativo

são, necessariamente, sujeitOs passivos do
processo". Alertava, ainda, para o fato de
que, "com base no precedente citado., vêm
os congressistas s.endoindiscriminadamente
chamados a integrar relações jurídicas processuais, decorrentes da propositura de ações
populares pelo simples fato de terem estado
presentes ao processo de vQtação de proposições legislativas, algumas aprovadas por in·
.termédio de voto de liderança, cuja constitucionalidade ou legalidade é questionada no
âmbito judicial".
Por entender que referido entendimento
jurisprudencial podía a pode vir a transformar em letra morta a prerrogativa da inviolabilidade do voto, entendi oportuno requerer
que a Comissão dt: Constituição, Justiça e
Cidadania estudasse a matéria e, se fosse o
caso, propussesse a iníciatlVi:i. cabível com vistas a reformular o diploma em causa.
Devidamente analisada a questão no âmbito daquele órgão e atendendo à& ponderações então expendidas, resolveu a Comissão de CQn_s_tituição, Justiça e Cidadania formular o Projeto· de Lei n~ 384/89, afinal aprovado; dando nova redação aos arts. i9 e 6'
da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965.
Enviado que foi à outra Casa do Congresso
Nacional, ao término do ano legislativo de
1989, não se tem notícia de qualquer pronunciamento ou tramitação d_esde então.
É de todo lamentável que assunto de tamanha relevância, pa~a o próprio futuro do relacionamento entre os poderes instituídos, não
tenha merecido a devida atenção por parte
da Câmara dos Deputados.
Alguns menos avisados, partindo de uma
análise superficial dos fatos, podem pensar
que o tema releva apenas e tão-somente do
interesse corporativo do Parlamento. A estes
lembraríamos ser de cediço conhecimento.
que, num estado de direito, nenhum poder
se exerce à margem ou contra a lei. A noÇão
de responsabilidade é ínsita a qualquer função estatal e constitu_i contrapartida necessária de toda prerrogativa conferida aos agentes públicos, sejam eles de_ que_ hierarquia
forem. Entretanto, em obediência à própria
ordem jurídica, é necessário que a responsabilidade seja apurada e decretada segundo
as normas e preceitos aplicáveis à hipótese.
No caso dos congressistas em geral, a própria
Constituição prevê quando e como deve ser
aplicada sanção pelo uso irregular de qualquer prerrogativa (art. 55 da Constituição Federal), inclusive aquela que protege a palavra
e o voto.

Para melhor explicitar a gravidade da ques·
tão_ ora examitfada, devo recordar que, _na
sua literàlidade, tantO- o thl:o Constitucional
como a Lei n? 4.717/65 exigem, apenas, a
lesividade do ato para tornar viável a propositura de ação popular (art. s~ inciso LXXIII,
Constituição Federal e art. 1? da Lei n9
4.717/65). A aQuJação ou a declaração da nulidade são meras _conseqüências da postulaçãO, sendo desnecessária a prova da ilegalidade_ ou. jn_con$.titucionalidade.
Assim sendo, e a vingar o entendimento
juríSpiUdencial que vem se firmando, os parlam~ntares, num futuro próXimo, podem estar sujeitos a ch<t:_iil.ame~to a Juízo, para justificarem os seus vota:s em qualquer matéria
transformada ·em lei, caso o cidadão venha
a ter por lesiva ao património público.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - V. Ex•
me permite um aparte, Senador Jutahy Magalhães?
O SR. JUTAQY MAGALHAES- Com
todo o prazer. Serlador -Cid Sabóia de Carvalho.
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sei se ainda o há- seria o caso de um mandado de segurança contra a sentença·perari-te
o Supremo Tribunal Federal, na defesa da
Constituição brasileira e na defesa, é evidente, de todo o sistema parlamentar, aviltado
por essa decisão. A análise que V. EX' fai
é absolutamente madura, prolatada por um
parlamentar muito experiente, zeloso do seu
ofício e que, com toda a certt::za, não pode
se conformar com esse aspecto que aí está;
com essa imputação que pesa sobre aqueles
que no tempo prolataram os votos atacados
em ação popular.
:t;.ra o aparte que queria fazer a V. Ex•

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço a V. Ex~~ senador Cid Sabóia de Carvalho, pelo seu aparte. Por isso, soliciterá-a:teilção dos juristas dessa Casa para me socorrerem com argumentos a respeito dessa q uestão que considero da maior importância. Não
para nós apenas, e o assunto que estou tril.tãiido não é referente a esse caso específico abordado por V. Ex~, mas sim de caráter geral
e de um assunto que interessa ã instituição,
razão pela qual chegaria até a dizer que· ein
O Sr. Cid Sabóta de Carvalho - Estamos
casos como estes que estão ocorrendo agora,
ouvindo V. Ex~ abordar esse tema tão imporo Presidente do Senado e o Presidente da
tante, que, inclusive, já foi objeto de estudo
e de parecer na Comiss_ão de Constituição,
Câmara deveriam tentar, não contratar um
advogado em nome da instituição mas, como
Justiça e Cidadania. Sabemos perfeitamente
membro e chefe do Poder, tentar um entendique V. Ex• enfoca um caso ·concreto, uma
mento com o Judiciário a respeito desSa quesação popular que se move e que indicia parlatão, porque não é possível que a instituiçào
mentares em face da posição adotada através
possa a vir a ser alcançada através de manifesdo voto. A análise constitucional leva, na vertações equivocadas por parte do Poder Judidade, a uma conclusão muito interessante.
ciário.
A vingar o que essa sentença detenninou ao
Mas é mais importante, Sr. Presidente e
ser Prolatada, não haverá mais a menor seguSrs. Senadores. Vou citar um exemplo. No
rança de quem venha a dar o seu voto na
caso ~o chamado "trem da alegria" do SenaCâmara dos Deputados, no Senado Federal,
do, também há uma ação popular, inicialno CongreSso Nacional, nas -câmaras Munimente movida contra o Presidente da época.
cipais ou nas Assembl~Has Legislativas. Mas
Posteriormente, já no Tribunal Federál de
a douta julgadora que prolatou essa sentença
esqueceu o mandato _popular, que os Srs. DeRecursos, que na época existia, foi então incluída a Comissão Executiva como um todo,
putados e Senadores produzem voto dentro
E o Supremo Tribunal Federal já em grau
da representação popular, dentro da titularide recurso, considerou que todos os senadade que é concedida pelo voto popular que
se coverteu em mandato. E essas posições
dores deveriam também ser responsabilizados, todos os que tinham votado o -pi"Ojeto
não devem ser explicadas se não por razões,
se não par· questões morai"s, nunca por uma - de resolução. Isso baseado em quê? Nesta
lei que estamos tentando modificar.
ímposição de ordem jurídica. Há um abusol
Essa sentença foi prolatada, Senador Jutahy
Essa modificação não é para trazer beneficias e privilégios para os pãrlamentares,
Magalhães, num momento infeliz da Nação
mas, sim, é uma garantia do voto.
em que se desenvolvia uma grande campanha
Porque, veja V. Ex~, nós votamos aqui ancontra o Par_lamento nacional. É evidente qUe
tes de ontem um projeto de lei complementar
a douta julgadora, que funcionou nesse prode autoria do Senador Fernando Henrique
céSS(f; prolatou uma sentença confusa sobre
Cardoso, que foi para a Câmara, recebeu
o aspecto do Direito Constitucional e, ainda,
emendas e nós <lqui confirmamos as emendas
sem o menor -cabimento, dentro da responsaque vieram da Câmara.
bilidade civil, penal e administrativa, tal coSe alguém achar que nós votamos uma memo está estabelecida a responsabilidade no
dida que traga qualquer tipo de prejuízo, ao
Direito brasileiro. Essa sentença passa a ser,
seu mod9 de ver, _ao eráriÇJ pode entrar com
de certo modo, um instrumento de coação.
uma ação popular e o Juiz pode considerar
Há, inclusi~e, um cã.so equívoco que ela aborque todos nós que votamos somos responda, um dia em que ·não houve número na.
sáveis por esse voto.
.
Câmara dos Deputados, o Senado Federal
Acho que não foi isso que a Coo.stituição
não póde votar, mesmo assim; ela alcança,
procurou atender. A Constituição procurou
por isso, o Senado Federal. Creio que essa
fazer com que nós tivéssemos a imunidade
sentença atinge a dignidade do poder, atinge
por nosso voto, por nossas palavras. Não tea liberdade do voto dos _Srs. Parlamentares.
mos a imunidade apenas para termos aqui
Até entendo que, se houveSse prazo -não
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o direito de ofender a honra de uma adver~
sário político, nós não--te-moS a imunidade
aqui apenas para nos acobertarmos de qual·
quer ato lesivo que tenhamos praticado, mes·

mo antes de chegarmos aqui a esse Congresso
Nacional. A imunidade é·aquilo que nós dizemos e aquilo que nós votamos.
Por isso, encaminhei à Comissão de Constituir1o, Justiça e Cidadania aquela indicação,
q.te a comissão publicou.
O penúltimo assunto é exatamente esse;
o parecer e o projeto elaborados pelo Senador Cid Sabóia de Carvalho em nome da co·
missão e que foi aprovado por ela, unanimemente. Mas esse projeto está na Câmara e,
pela informação que tenho, não pretendem
dar andamento a ele, porque -receiam que
esse projeto seja considerado um privilégio
para os parlamentares.
Por isso, me socorro dos juristas desta Casa
para que tentem convencer aos membros da
Câmara dos DeputadOs da necessidade de
fazermos a modificação dessa legislação.
O Sr. Maurício Corrêa- Permite-me um
aparte, nobre Senador Jutahy Magalhães?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Ouço
o nobre Senador Maurício· Corréa.
O Sr. Maurício Corrêa- Estou de pleno
acordo com o seu pronunciamento e a sua
preocupação. Imagine um juiz que lavra uma
sentença errada, e nós temo_s milhares de
exemplos dessa natureza no Brasil, e, seguramente, no mundo. Há.até uma história, não
sei se V. Ex• tem conhecimento, de como
a pena de morte deixou de.existir no Brasil.
O Imperador D. Pedro II recebeu um pedido
de indulto, comutação da pena, e o indeferiu,
manteve a condenação à força de um cidadão
-parece-me que havíà. outros envolvidosem Macaé, Estado do Rio de Janeiro, sob
a acusação de ter praticado um latrocínio,
dos mais cruéis naquela época. o Imperador
recebeu esse pedido de indultSJ, não comutou
a pena, e o sujeito foi enforcado com os outros, se não me falha a memó_ria, Cinco anos
depois, o verdadeiro autor do latrocínio apareceu.emBom Jesus do Itabapoana, no Estado do Rio de Janeiro, e confessou a autoria
daquele latrocínio. O imperador, que era homem sentimental, tomado de grande remor·
so, em virtude de não ter recuado de sua
decisão., revogou a pena de morte. Evidentemente, o gesto praticado pelo juiz é a ação
do Estado. O juiz, quando lavra uma sentença, o faz em nome do Estado, porque este
delega a atividade jurisdicional ao juiz, isto
é, em nome do Estado, cabe ao juiz dizer,
entre as disputas, quem tem raz.ão, para a
pacificação sociaL E claro que os erros judiciários refletem perdas e danos, enfim, uma
série de ressarcimentos em função de uma
pena errada. Pois bem, a responsabilidade,
hoje, tranqüila, pacífica, é do Estado. Quando o parlamentar exerce o seu direito de voto,
manifesta a sua opinião pot delegação do povo- porque ele é um representante do povo
- ele goza igualmente dessa situação. No
entanto, a lei que define o rito da ação popu-

lar comete esse equívoco, de tal modo que
permite à interpretação do juiz estender a
abrangência ~essa reparação a um l!niverso
maior. Evidentemente, no caso concreto,que
é o dessa juíza, Dr1 Selene até me pergunto
e respondo. Nem sempre quem tira o primei- ·
ro lugar em concurso é um bom juiz, é um
bom titular, seja para que cargo for. Essa
juíza tirou o primeiro lugar no concurso de
Juiz Federal, entretanto, lavra uma sentença
dessa natureza. Pergunto: quem vai se responsab_ilizarpor todos os danos causados pelo
Presidente da República, no exercício do cargo, quando ele exerce atividades específicas,
sem extrapolar as suas atividades? Evidentemente que é o Estado brasileiro. No caso
específico, me parece - e V. Ex~ salienta
no seu dispositivo- que não é outra a pena
pára o parlamentar, senão aquelas penas definidas no art. 55 da Constituição. No art. 53,
lê-se: "Os.-deputados e senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos".
E, no § ltl: "Desde a expedição do diplo·
ma ... ", e mais uma série de restrições. E,
quanto ao art. 55,--quais s.io os motivos que
permitem a perda do mandato? E em nenhuma delas existe a figura da opinião dada, do
vOto manifestado sob_re matéria qualquer.
Quero cortgrafular·me com o voto de V. Ex",
acho perfeHa~ente justa a sua preocupação.
Eu não me recordo dos detalhes da sua indicação, mas me recordo agora, pela palavra
que V. Ex~ traz aqui. Tanto é, nobre Senador,
que alguns parlamentares, naquela ocasião,
me_perguntar_a_m, no caso específico da senten_ça. lavrada na aç-J.o popular instruída pela
MeritíssimaJuíza da Justiça Federal. Se esti·
vesse envolvido, eu não recorreria, porque
não há dUvida alguma que, em um tribunal
superior, na Justiça ad quem, o colegiado que
iria-apreciar não iria absolutamente consu·
mar, ratificar uma monstruosidade jurídica
de tal monta. O parlamentar, ao exercer o
seu voto~ manifesta a sua Opinião a respeito
de um procedimeQto _legislativo, ou de_ uma
situação que tem que ser definida em um
processo legislativo, ou no exercício da fiscalização, está investido da representação popular. Portanto, há o Estado, que seria o
tis}Xmsãvel: Dessa forma, a União, como
parte, é que teria que manifestar o seu recur·
so, no sentido da reforma da sentença, a meu
ver, inteiramente equivocada:·De--sorte que
o prpnunciamento de V. Ex• se ajusta perfeitam~n_te, pelo menos é o que penso. Cumprimento V._ Ex' por ter trazido esse assunto
ao debate. Era do meu desejo~ inclusive, ler
esSa sentença atentamente, porque confesso
não conhecer o processo, mas como V. Ex'
traz o assunto,. era intenção minha fazê-lo
aqui oportunamente, e desde já manifesto
a niinha opiniã9, inclusive da minha revolta
com relação à sentença da Meritíssima D_r')
Juíza. Permita _gue me estenda um pouco no
aparte, porque o assunto realmente é empol·
gante. Queria dizer a V. Ex• que cometemos
- e eu aqui quero confessar a minha máxima
culpa- a falta de não termos criado o Conse·
lho Nacional de Justiça, porque seria o caso,
Senador Jutahy Magalhães, de indagar por
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que o juiz não responde quando excede todos
os prazos; por que o Ministro do Supremo
Tribunal Federal pode ficar com autos dois,
três, quatro anos, aposentar·se sem dar a sua
sentença e não há nenhum tipo de sanção
contra ele. Nós sabemos que, nessas comarcas perdidas pelo Brasil afora, quantos juízes
irresponsáveis, quantos juízes, por questiúnculas pessoais, por não quererem ofender o
chefe político, por nepotismo ou por interesses de natureza particular, não lavram uma
sentença. E não há nenhum tipo de punição
contra ele. Assim, vou apresentar uma emenda constitucional, que já está elaborada, no
sentido de se incorporar ao texto constitu·
cioiÜ:tl a figura do Conselho Nacional de Justiça, composto pela Ordem dos Advogados do
Brasil, pelo Ministério Público e pelo Poder
Judiciário, a fim de que as partes possam
ter como recorrer a um órgão capaz de dirigir
seu juiz, não para influenciá-lo, do ponto de
vista da liberdade que ele tem de exercer
a sua função jurisdicional de lavrar a sentença
do jeito que entender, mas pelos atos admi·
nistratívos, pelos abusos, pelos excessos de
prazos que não são Cumpridos. Portanto,
quero cumprimentar V. Ex~ pelo excelente
pronunciamento que faz_nesta tarde.
O SR. JVTAHY MAGALHÃES - Eu já
ficaria satisfeito, Senador Maurício Corrêa,
de ter conseguido chamar a atenção de V.
Ex' para esse assunto, que V. Ex•, não só
com a experiência mas com o conhecimento
de causa, pôde fazer essa manifestação não
apenas de apoio â tese, mas elucidando-a,
através de fatos, através de comentários e
através de exemplos, como V. Ex' o fez.
Quero agradecer, neste instante, essa participação que considero das mais valiosas e
pedir a V. Ex•, se possível, que procure conversar com o líder do seu partido na C.âmara
para ver se ele também tem a sua atenção
voltada para o assunto. Ontem, eu o fiz em
relação ao Deputado Waldir Pires, solicitando-lhe que tivesse essa preocupação.
Muito obrigado, mais uma ve_z_, Senador
Maurício Corréa.
O Sr. Amir Lando - V. Ex• me permite
um aparte, nobre Sénador?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com
todo o prazer, Senador. Vejo que consegui
trazer para o debate os juristas desta Casa.
O Sr. Amir Lando -Nobre Senador Juta:hyMagalhães, V. EX" traz à discussão do Senado uma questão.de suma importância, não
por aquilo que essa sentença representa, mas
exatamente por tudo o que ela sintetiza neste
Pais, numa campanha sórdida que vem crescendo contra o Poder Legislativo. Ela representa exatamente este ponto final, um aríete
para destruir as imunidades parlamentares.
Sabemos que isso não pode, de forma alguma, ter sucesso. Não há como progredir essa
idéia de um parlamentar ser responsabilizado
por um voto dado na sua função de legislador.
As imunidades são necessárias ao exercício
da legislatura, pois representam em si mes-
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mas a essência da atividade de legislar e é
tão antiga quanto os parlamentos. Essa imunidade, essa garantia, que não é uma garantia
que se dá ao parlamentar, mas o que a própria
nação outorga à nação, porque o Parlamento
é a representação da Nação. É o povo que,
na sua soberania, outorga aos seus representantes esse privilégio. Recolho de Rui, em
seus "Comentários à Constituição de 1891",
quando citando Eugêpe Pierre, diz;
"A inviolabilidade, que abriga os
membros das cãmaras, não é um privilégio admitido em proveito de uma categoria de indivíduos; é uma medida de
ordem pública insituída para colocar o

Poder Legislativo extra-alcance das investidas do Poder Executivo. Nos grandes conflitos políticos poderia um Governo ameaçado resvalar ao emprego da
justiça em be~efício- de sua defesa, ou
dos seus rancores. Releva, portanto; que
o exercício do mandato conferido pelo
país se não possa interromper sem delib_eração formal dos mandatários do
país".
Adiante prossegue:
_
_
"O privilégio, de que se trata, é portanto, um privilégio a favor dO povo,
um priviléio a favor da lei, um privilégio
a favor da Constituição.''
E mais adiante:
"Ficariam os legisladores em condição
inferior à dos demais cidadãos, se unicamente por ser legisladores, se pudessem
converter em alvo às viol_ências dp poder, à veleidade dos "processos célebres", ao arbítrio de certos magistrados,
às perseguições dos adversários políticos: longe de pô-los em situação privilegiada, a prerrogativa parlamentar, de fato, não fez mais que nivelar a deles à_
dos outros cidadãos".
Ecomentavaexatamente o art. 19 da ConstituiÇãO-de- ü~9 f ,--q-Ue- 3.5Slm--dlSiiUiihà:
"Os Deputados e Senadores são invioláveis por suas opiniões, palavras e votos
no exercício do mandato."
O que de certa forma está escrito também
no art. 53, caput, da Constituição vigente.
Nós não_ podemos nos calar. É preciso que
nesta hora tomemos consciência que essa singela e injurídica sentença vem no bojo de
uma avalhancha bem maior, que centa de.struir as imunidades. Mas não podemos exatamente ficar ao arbítrio de sentença desse jaez,
e daí a nossa revolta, e daí a nossa resposta,
como bem sintetiza o discurso de V. Ex• Portanto, V. Ex• está de parabéns quanto traz
à baila um assunto de suma importância. Por
certo, a sua defesa é a defesa do todo& nós.
O Sr. Antonio Mariz - Permite V. Ex•
um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Terei
muito prazer em conceder o aparte a V. E~,
também, Senador Antonio Mariz.
Antes, desejo agradecer a interferência do
Senador Amir L ando, inclusive trazendo à
baila a manifestação de Rui Barbosa, o mestre de todos os direitos, o mestre do Direito~-
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mostrando à Nação, que nós não estamos
O Sr. Antonio Mariz - Senador Jutahy
aqui tt-ã1àrid0-de um privilégio de ordem pesMagalhães, V. Ex• aborda tema, sem dúvida,
de grande relevância, basta ver os apartes
soal, mas querendo garantir a instituição
Congresso-Nacional. Daí eu ter dito, acho
que tem recebido. É de fato ·surpreendente
e, de certa forma~_~lªrmante a informação
que até os Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal deveriam tomar - - que V. Ex' traz ao conhecimento do Plenário,
segundo a qual não seria pacífico, no Suprea si o empenho de tratar dessa questão para,
mo Tribunal Federal, o ponto de vista de
de uma vez por todas, sanar todas as dúvidas.
Porque não considero _que se trate apenas
que a inviolabilidade dos parlamentares esteda sentença de uma jUíza: Se não fizermos
ja consagr~da no tt:xto co_J_lstitucional.
a- ffiu·aança n:e~cesSária na Iegislaçáo, nós poderemos ter grandes surpre·sas·, porque a inO SR. JUTAHY MAGALHÃES - Sem
formação que eu tenho_ d_e um miriistro do
querer interromper, e já interrompendo, conSupremo Tribunal, é de que não é ponto pací- · forme diz Jô Soares, gostaria de dizer a V.
fico naquela Corte, a idéia da inviolabilidade
Ex• que faço esta afirmação em decorrência
do voto. Acre_dito __ser necessário fazermos
da solução _que motivou a minha indicação
a modificilÇão dessa lei, para que possamos
à Comissão de Constituição, Justiça e CidaserfUlgados também, de acordo com a legisladania, também pela decisão, numa ação poção vigente, se não a fizermos poderemos
pular a respeito do _chamado "trem da aleter outras interpretações.
gria", de que no Supremo Tribunal Federal
Mas, antes de conceder o aparte ao Senaconsideraram que todos os senadores devedor Antonio Mariz, e terei muita satisfação
riam ser responsabilizados e não apenas o
e muito orgulho de tê-lo participando deste
Presidente ou a Comissão Executiva do Sepronunciamento, eu gostaria de dizer que esnado.
sa qaestão específica da ação popular eu não
pretendia trazer à baila neste pronunciamenO Sr. Antonio Mariz- De fato, surpreento. A idéia efa fãlar sobre caso genérico, e
dente e alarmante como dizia, porque o texto
não espeCifiCamente nessa ação popular, mas
em vigor da Constituição de 1988 é ainda
já que o assunto foi levantado, verificª-_se
mais abrangente do que a fórmula adotada
um fato sui gene ris: nós estamos sendo condedesde 1891 quando suprimiu ã parte firial do
nàdos por uma alegada omissão; porque, no
dispositivo, a saber, no exercício do mandato.
caso do Senado, como o Senador Cid Sabóia
As Cartas anteriores referiam-se à opinião,
de Carvalho já teve oportunidade de explicar,
à palavra e ao voto no exercício do mandªto.
todos que estavam na lista de-presença, foram
A atual ConstitUiçãO elimin_ou essa ressalva,
considerados omissos.
ou essa restriçãO qUe pudesse ser entendida
AcresCento: os que estaVam ausentes não
na parte final do artigo. Portanto, não podem
foram -Oniissos, e· sim, os que estiveram pt-epairar dúvidas sobre a inviolabilidade nessas
sentes e cumpriam sua obrigação. Mas, os
hipóteses, quando o deputado emite seu voque estavam ausentes do Senado, não, esses_
to, quando ele emite a sua opiniâo~ qucirtdo
não são oniíSSoS. Portanto~não merecem conusa· a palavra, no caso que aqui abordado
denação.
pelo Senador MauríciO Corrêa, desenvo_IvidQ
Procurando uma base para elaborar até o
pelo Senador Amir Lando. Não sei se já foi
recurs-o, apresentei, através de advogados,
registrado no discurso de V. Ex!- não tive,
um embargo ã sentença, para que fosse_exptiinJelíZmente-; ·a-oportunidade- de ·aconrr,-ãn1Yá~
citada a razão da minh_~ cp.ndenação, como
lo desde ci início - o fato de- que ao voto
de tan.tos_ ®tr-ºs_mais, no caso específico, a
corresponde o não-voto, ao direito de votar,
minha. A juíza, a quem tenho que levar em
o direito de não votar. A abstenção seria uma_
- consideração e respeitar todas as suas decidessas manifestações, mas, além e acima- desões, disse que não tinha nada a explicar,
la, o direito à obstrução, o direito de ausene recusou-se a dar qualquer informação que
tar-se do plenário, como praxe parlamentar
permitisse fazer o recurso, baseado na razão
em determinadas _circunstâncias da vida conespecíficil da co_ndenação. Porque na sentengressual. Por todas essas razões o discurso
ça, se V. Ex• tiver o cuidado de lei, verá
de V. Ex' é extremamente oportuno, porque__
que há uma série de incongruéncias, como
se insere nas cifCuriStãncia.S ã:tuais, no- moesta de que, se esteve presente, é culpado,
mento político em qu_e a Constituição, o teXto
maS, se esteVe ausente do plenário, nãô o
é. Repito, existe uma série de incongruéncias _ constitucional está em jogo. E quando V.
e não se p'ode entender a verdadeira razão · Ex~ faz a análise em termos genéricos; quãndo
aborda a tese da inviolabilidade, presta, ineda sentença.
gavelme:Ote, um serviço ao Congresso NacioMas, antes de tudo, acho necessário; não
nal. E" por isso congratulo-me com V. Ex"
para esse- caso ·específico, mas daqui para
frente, em casos gerais, mudar-se a legislação
para que não sejamos surpreendiôos, a cada
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agra'
instante, por uma ação pOpUlar de condedeço, o Senador António Mariz e fico imensanaçãO, pelos votos que aqui praticamos.
mente honrado com seu aparte. V. Ex~ sabe
O Sr. Antonio Mariz - Permite-me V.
um aparte?

Ex~

O SR. JÚTAHY MAGALHÃES - Concedo o apaite a V. E~, com iodo o praZer.

a admiração que tenho por seu trabalho parlamentar, companheiros que fomos desde a
Câmara dos Deputados. Sei que este assunto
não rnorre{á aqui. Infelizmente, em 1989,
quandO tive a primeira preocupação com essa
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questão, o assunto morreu na Câmara dos
Deputados..
Hoje, espero que os Srs. Deputados e Srs.
Senadores levem em consideração os fatos
que estão ocorrendo e as decisõe_s já tomadas,
e, daí, surja a necessidade de se fazer a retificação necessária na lei que trata do problema
das açóes populares.

Agradeço a todos os Srs. Senadores que
participaram deste meu discurso. Peço ao Sr.
Presidente que, a título de complementação,
considere o meu discurso na íntegra.
Antes de encerrar, quero dar uma palavra.
No início desta sessão, o Senador Eduardo
Suplicy falou-me a respeito do que estava
ocorrendo, no dia de hoje, no Estado da Bahia. Operários; trabalhadore~, _sindicalistas,
líderes sindicais, numa manifestação pacífica
no meu estado, segundo informação que me
foi prestava, foram interrompidos por uma
ação -policial. A polícia teria, através do lançamento de bombas de gás lacrimogéneo, dispersado aquela reunião que se passava à beira
da estrada Rio - Bahia, onde costumeiramente se fazem essas manifestações. Três teriam sido presos, sendci dois líderes sindicais
e um ex-líder sindical. Estou procurando co-nta to com o Ministério da Justiça - como
S. Ex• já o fez e também o Deputado Fagner,
da Bahia para que o Sr. Ministro da Justiça
procure informar-se a respeito da questão,
no sentido de serem tomadas as providências
para tibertar esses líderes sindicais ainda hoje. Espero ter o contato que estou procurando.
Estou certo de que aqueles deputados e
senadores ligados ao Goverrio do Estado da
Bahia irão procurar interferir~ pa-ra evitar que
qualquer tipo de violência seja praticada contra os trabalhadores baianos.

O Sr. Eduardo Suplky - Permite-me V.
E~

um aparte?

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -

Ouço

V. EX'" com prazer.

O Sr. Eduardo Suplicy - Nobre Senador
Jutahy Magalhães, é importante que V. Ex~
faça esse registro a respeito da maneira inadequada como o Governo do Estado da Bahia,
através das autoridades policiais, resolveu
hoje reprimir a manifestação dos trabalhadores. Queremos aproveitar a oportunidade
para dizer que, nesses últimos dois dias, um
grupo de senadores e deputados federais empreendeu esforços junto ao Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho, ao Ministro da InfraEstrutura, Ozires Silva, e ao Presidente da
Petrobrás, Eduardo Teixeira, para que se pudesse superar o pro,blema da Petrobrás de
tal maneira, que pudessem dS .trabalhadores
voltar ao trabalho com dignidade, em. que
pese a todo o esforço desses vinte e poucos
dias de greve. Foi realizada uma paralisação
no trabalho com propósitos que os trabalhadores avaliavam como importantes, seJa no
que diz respeito à questão da reposição de
perdas havidas em decorrência da inflação,
seja para expressar a sua opinião relativamente ao processo de privatização que o Governo tenta empreender, seja no que se refere

a, outros aspectos sobre as condições de trabalho na Petrobrás. Tendo em vista a decisão
do Tribunal Superior do Trabalho de declarar
abusiva a greve, houve ontem um grande esforço por parte de parlamentares; inclUsive
constatamos os Líderes do Governo nesta Casa, Senadores Marco Maciel e Ney Mara~
nhão, que também entraram em contato com
as autoridades citadas, no sentido de que pudesse haver um bom termo. Ainda ontem,
porvoltadas23h 30min, o Ministro da Justiça
Jarbas Passannho, conversou por telefone
com o Presidente da Petrobrás, Eduardo Teixeira, dizendo que a intenção dos trabalhadores era de poder realizar assembléias na
manhã de hoje, porque o estatuto dos respectivos sindicatos diz que só pode haver uma
decisão de volta ao trabalho quando houver
assembléia de trabalhadores. Então, seria necessário aguardar-se, pelo menos, até o final
da manhã de hoje para que eles realizassem
as assembléias e decidissem pela volta ao trabalho, em __vista_ dp cqmp_romjss_o -~xplicitado
pelo Ministro ózires_ Silva, através da Presidénda._d_a_Petro~rJs ... ~esSe compromisso haveria a anulação das demissões até a presente
data, decorrentes da atual gr:ave,_c_omretorno
imediato, e que_ os atos faltosos.. de natureza
grave seriam examinados por comissão paritária local. A referida comissão opinaria pela
·punição ou não do e_r;npregado, cabendo ao
Serec a decisão _final, em conjunto com o
departamento correspondente ao órgão de
lotação do empregado. Haveria o desconto
dos dias de greve, porém em cinco vezes a
partir do pagamento do mês de abril, pelo
valor do salário-dia de março. Haveria a implantação do Plano de Cargos e Salários, e
isto de maneira retroativa, e ainda outras
cláusu(as. Parece-me que se chegou a um bom
termo.
O SR. PRESJI)ENTE (Dirceu Carneiro) A Mesa comunica ao Plenário que a duração
dos apartes ê de apenas dois minutos.
O Sr. Eduardo Suplicy - Estou concluindo, Sr. Presidente. Seria importante que o
Governador da Bªhia, Antônio Carlos Magalhães, por uma atitude de voltar a métodos
de repressão não condinzentes com a democracia, nào venha a perturbar o bom encaminhamento dessa solução.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Agradeço a V. Ex• o aparte elucidativo, mostrando
que vem ocorrendo não só no meu estado
como no País.
QueiO dizer a V. Ex" que tenho confiança
de que possamos, através das medidas que
vários parlamentares estão procurando tomar ,
nesse instante, a intermediação desses com,~
panheiros junto às autoridades federais- e
também junto aos próprios deputados ligados
ao Governo do Estado da Bahia, ter a notícia
de que foram liberados aqu'eles lideres sindicais presos desde hoje ao meio-dia, mais ou
menos.
O Sr. Ney Maranhão - Permite-me V.
EX'! um aparte?
Q SR. JUTAHY MAGALHÃES - Com
todo o prazer, Senador. Af?enas tenho um
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compromisso com o Senador José Fogaça pa~
ra tern:ii_ilar o meu pronunciamento, a fim

de que S. Ex~ possa fazer o seu discurso, já
que é o terceiro orador inscrito no dia de
hoje.
O Sr. Ney Maranhão- Serei rápido. Como fui citado pelo nobre Senador Eduardo
Suplicy, ef!do~so inteiramente o aparte de S.
Ex• no que toca à volta ao trabalho dos petroleiros. Inclusive tive wn contacto, agora há
pouco, com o Presidente da Petrobrás. E soube que alguns trabalhadores foram impedidos
de entrar na fábrica durante a greve, conforme o aparte do Senador Eduardo Suplicy.
E o fato de não ter recebido informaÇões
precisas quanto à volta ao trabalho, d_e toda
a refinaria, foi um dos motivOs pelos_ quais
a presidência não teve cõndíções aiO.da de
enviar essa ordem a superinten_dencía, a fim
de que receba os trabalhadores. Como muito
bem disse o Senador Eduardo Suplicy, alguns
casos de trabalhadores que se destacaram
mais --:-com os quais houve problemas, por
serem mais exaltados -serão estudados pelo
sindicato e pela superintendência. Era essa
a explicação que eu queria dar em nome
da liderança do Governo.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- V. Ex',
mais uma vez, vem manifestar - todos nós
sabemos- as preocupações que tem de justiça. O trabalho dos diversos paralamentares
que estiveram junto aos órgãos governamentais para tentar viab_ilizar um acordo na questão dos petroleiros não pode ser dificultado.
através de uma ação isolada, como essa do
Estado da Bahia. Espero que V. Ex•, como
Líder em exercício do Governo, nos ajude
também, procurando as autoridades, o Ministro da Justiça, por exemplo, para man"ifestar
u_ma a.ção_do Sr. M_inisúo a fim de que
sejam libertados esses lideres sindicais presos
na Bahia. Talvez até a essa hora já tenham
sído libe_rtados, mas seria interessante que
V. Ex•, coffiO líder do Govern(), procurasse
agilizai uma manifestaçãQdo Ministério, não
para interferê-ncia, porque não pode haver,
mas que ele buscasse irifonnaçóes e procurasse viabilizar esse entendimento para soltar
aqueles líderes sindicais.
_Agradeço a V. Ex' a compreenção e colaboração em meu pronunciamento.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

DOCUMENTOAQUESEREFERE
O SR. JUTAHY MAGALHÃES EM
SEU PRONUNCIAMENTO:
PROJETO DE LEfN• 4.571
DE 1989
(Do Senado Federal)
PLS 384/89
Dá nova redação ao § 1~ do art. ao
art. 6~ e respectivo§ 1~ da Lei n~ 4.717,
de 29 de junho de 1965.
(À Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. !9 O§ 19 do art. V da Lei n" 4.717,
de 29 de junho de 1965 possa a vigorar com
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a seguinte redação, renumerandoMse os
atuais:
"Art. 1" ......-................ _ ....••........_
19 Para os efeitos do disposto neste
artigo não se consideram atas lesivos os
de natureza normativa infraconstitucional suscetiveis de declaração de inconstitucionalidade, observado o disposto no
§ 1~ do art. 6" desta lei."
Art. 2° O art 6q e respectivo § 1~ da Lei
n9 4.717, de 29 de junho de 1965, passam
a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 6" A ação será proposta contra
as pessoas públicas ou privadas e as entidades referidas no a.rt, l ~ cçm,tra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovado,
ratificado ou praticado o ato impugnado,
ou que, por omissas, tiverem dado oportunidade à lesão e contra os be:neficiários
diretos do mesmo, se for o caso.
§ l\' São excluídos das disposições deste artigo as autoridade_s~ funcionários e
administradores quando o ato impugnado tiver natureza normativa infraconstitucional e a respectiva participação decorrer de:
I - opinião, palavra ou voto emitido
no desempenho de mandato de repre·
sentação popular; ou
I I - manifestação de cáratt!r opina ti·
vo no exercício regular de função Públi·
ca."
Art. 3~ Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, aplicando-se as suas disposições aos processos pendentes.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal, 15 de dezembro de 1989.
~Senador Nelson Carneiro, Presidente.

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA
PELA COORDENAÇÃO DAS
COMISSÕES PERMANENTES
LEI N• 4.717,
DE 29 DE JUNHO DE 1965
Regula a Ação Popular
Da Ação Popular
Art. 1~ Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração
de nulidade de a tos lesivos ao património da
União, do Distrífo Federal, dos estados, dos
municípios, de entidades autárquicas, de sociedade de economia mista (Constituição,
art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados
ausentes, de empresas públicas, de serviços
sociais autónomos, de instituições ou fundações para cuja criação ·ou custeio o tesouro
público haja concorrido ou con_corra com
mais de cinqüenta por cento do património
ou da receita anual de_ empresas incorporadas
ao património da União, do Distrito Federal,
dos estados e dos municípios, e de quaisquer
pessoas jurídicas ou entidades subvenciona~
das pelos cofres públicos.
§lo Consideram-se património público, para os fins referidos neste artigo·, os bens e

direitos de valor económico, artístico, estético ou históriCo, Dos Sujeitos Passivos da Ação
e dos Assistentes
Art. 6_o- A·açâo será proposta contra as pes-'
soas públicas ou privadas e as entídades referidas no art. lo contra as autoridades, funcionários ou administradores que houverem autorizado, aprovadO, ratificado ou praticado
o ato impugnado, ou que, por omissas, tiverem _dado oportunidade à lesão, e contra os
bcrieficiários diretos do mesmo.
§ 1~ Se não houver- beneficiário direto do
ato lesivo, ou se for ele indeterminado ou
desconhecido, a ação será proposta somente
contra as outras pessoas indicadas neste artigo.
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Indicação nu 1, de 1989, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, sugerindo seja objeto
de estudo pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, recente julgado do supremo Tribunal Federar (Recurso EXtraordinário n~ 116.750~5- DF), através da qual
a'niàis alta corte do País, interpretando "aldmce do disposto no art. 6~ da Lei n? 4.717/65,
entendeu: "Tódas as.vez~s que ação popular
tiver por objeto a decretação- de nulidade de
ato praticado com base numa norma jurídica
tida por ilegal ou inconstitucional, todos os
parlamentares que colaboraram para transfo:rmaçã? do projeto em ato norrriàtivO são, necessariamenfe, sujeitos passiVoS do processo".

PARECER N• 375, DE 1989
Da Comissão de Constituição, Justiça

e Cidadania sobre a Indicação

n~ 1, de
1989, solicitando pronunciamento conclusivo sobre a matéria focaliZada e, se
for o caso, a formulação de proposição
SINOP"SE
legislativa.
PROJETO DE LEI DO SENADO
Relator: Senador Cid Sabóia de Carvªlbo
. N> 384, DÉ 1989
Por iniciativa do ilustre Senador Jutahy
Dá nova redação ao § 1~ do art. 1~, Magalhães, com base no que faculta o art.
ao art. 6~e respectivo·§ t• da Lei n• 4.717, 244 do Regimento Interno, esta COmissão
de 29 de junho de 1965.
é chamada a tomar conhecimento do fato
Lido no expediente da Sessão de 1-12-89 adiante narrado a fim de que proceda, em
e publicado no DCN (Seção II) de 2-12-89. se_guida, a um estudo conclusivo sobre a ma:é: lido e apresentado como conclusão do Pa~ téria:
"Recente julgado do Supremo Tribur~.cern•_37_5§9, da Coml$sã,o d.e constituição,
nal Fed~ral (Re_curso Extrao_rdinário n~
Justiça e Cidadania, apresentado como con116.750-5- DF) interpretando o alcan_~
clusão do exame da indicação _n? V89.
Em 11-12~89, a PresidÇoda comunica ao·
_ce do _disposto no art. 6" da Lei n? 4. 717,
de 29 de junho de 1965, entendeu que,
Plenário -o término do prazo para apresen~
todas as veze;s,que ação popular tiver
tação de emendas ao PLS.n" 384/89, sendo
por obj~to_ a decretação de nulidade _de
que_ ao mesmo não foram oferecidas emen:
ato praticado com base numa norma jurí~
das.
Em 12-12-89, é aprovado. À Comissão D_i~
dica tida por ilegal ou incoristitucional,
todos os parlamentares que colaboraram
retora para a Redação Final. É lido o Pareç~r
para a tiansformação do projeto em ato
no 404/89, da CDIR, relatado pelo Senada;r
normativo são, necessariamente sujeitos
Pompeu de Sousa, ofereçençlo a Redação FipassiVOs do processo.
·
nal da matéria. Aprovada a Redação Final,
nos· te_rrilos do Requerimento n~ 713/89, de
Com base no precedente cit_ado, vêm
autoriã do Senador Pompeu de Sousa, de discongressiStaS sendo indiscrimin-adanienpen-sa de publicação para imediata apreciação
t~ chamados a ·integrãf relaç(>e's jUrídiCaS
da matéria. À Câmara dos Deputados com
processuais decorrentes da propositUra
de açõ_es populares, pelo simples fato de
o Offcio SM'N' 882_ de 15-12-89.
terem estado presentes ao processo de
SMIN' 882
votação de proposições legislativas, alEm 15 de dezembro de 198_9
gumas aprovadaS por inteririédio de voto
A Sua Excelência o Senhor
de liderança, cuja constitucionalidade ou
Deputado Luiz Henrique
legalidade é questionada no âmbito judiDD. Primeiro Sécretário da Câmara dos Decial (v. Ação Popular n~ V-337/86 onde
putados
foram cihidós dezenas de congressistas
Senhor Primeiro Secretário,
- Diário de JUstiça da União de
27-7-89)."
-Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fiin de ser -submetido a revisão
Como bem faz notar o autor da iniciativa,
da Câmara dos Deputados, rios termos do
a interpretação extensiva que vem sendo daart. 65 da Constituição Federal, o Projeto
da ao art. 6~ da L~i n? 4.717165 pode vir a
de Lei n\'-384, de 1989, constante dos autócercear sobremaneira o livre desempenhO da
grafos juntos, que "dá nova redação ao §
atividade parlanleniar; cujó exerddo, é bom
1"' do art. V', ao art. 6<~ e respectivo § 1? da
ressaltar, encontra-se garantido de forma amLei n9 4.717, de 29 de juriho de 1965".
pla pelo art. 53 da Constiiuiç-ãô.
Aproveito a oportunidade para renovar a
"Os deputados e senadores são invioVossa Excelência os protestos de minha e!!!·
láveis por suas opiniões, palavras e vovada estima e mais distinta consideração. :.......
tos."
Senador Pompeu de Sousa, Primeiro SecreAdemais, como é do conhecimento geral,
tário, em exercício.
raras são as vezes onde l processo de votação
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adotado permite o regi.~tro individualizado
da manifestação de vontade de cada c_ongres-

sista.
Os tribunais do País, de longa data, em
atenção ao princípio constitucional da divisão
dos poderes ou funções do Estado (art. 2°
CF), vêm repudiando a possibilidade de o
Poder Judiciário conhecer de uma ação popular ou mandado de segurança para julgar a
constitucionalidade em tese de uma lei.
Comentando acórdão -desta natureza proferido pelo então Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o jurista Almeida Paiva aduz:
"Na espécie, a 4° Câmara do Tribunal
de Justiça do Distrito -Feaeral, íiitegrada
pelos Desembargadore~ Estácio Correa
de Sá e Benevides, Francisco Pereira Bulhões de Carvalho e Alberto Mourão
Russel, decidiu, tendo em vista o raio
de aplicação da ação popular, não ser
possível ír~se além da apreciação da simples validade ou nulidade do ato a~mi
nistrativo, sendo vedado, por outro lado,
ao Poder Judiciário, atrã.Vés daquele remédio processual, suspender a aplicação
de qualquer lei pelo seu exame em tese.
Na realidade, a admissão da ação popular contra a lei_ em tese viria de encontro ao princípío constifuciOrial da divisão
e separação dos poderes, proclamado e
instituído como regra absoluta no art.
36 da Constituição.
Admiti-la importaria em submeter a
validade e eficácia dos atos legislativos
ao Judiciário que, aesta forma, poderia
revogar uma lei legitiiilamente elaborada pelo poder competente no exercício
regular e legítimo de suas atribuições
constitucionais, o- que importaria em
subverter inteiramente o nosso sistema
polítiCo cOnstitucional.
Constftui elementã.r princfpio de direito que a lei só se revoga por outra lei
(Lei de Introdução ao Código Civil, art.
2~) e, que enquanto se encantar em vigência -não poderão- os tribunais negarlhe aplicação e validade a não ser mediá:iité-a declaração de inconstirucionalidade; que, entretanto, só terá valor e
eficiiCüi nO caso concieto, submetido a
seu jblgamento.Invocando a autoridade
de Rui Barbosa, esclarece definitivamente Castro Nunes: É impróprio dizerse que o Judiciário ariula a lei inconstitucional. Anular seria revogá-la, cassá-la,
declará-la sem efeito, atribuição privativa da legislatura da qual tcilha ema~
nado "(Teoria e Prátícã dõ P-oder Judi··
ciário pág. 588).
Não têm, portanto, os tribunais, o poder ou a atribuição de revogar a lei, muito embora no caso concreto, submetido
a seu julgamento, deixe de aplicá-la
quando se configure o apontado vício
de inconstitucionalidade. "Mesmo trazida para o Judiciário'', _ensina Temfstocles Brandão Cavalcaltti, "a declaração
de inconstitucionalidade se realiza em hipótese, no exame da relação de dir~ito.
O preceito legal, entretanto, subsiste e
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a sua eficácia perdura enquanto não reN" 384, DE 1989
vogado por outra lei ou por ato do SenaDá nova redação ao § t· dos arts. 1•
do, em obt:-diência ao que dispôs o art.
e 6~ e respectivo § da Lei 4. 717, de 29
64 Q.ª_Çonstituição'' (Con_stituição Fedede junho de 1965.
ral comentada, vol. IV, pág 209.)
O reconhecimento da procedência da
.ação popular intentada com fundamento
O Congresso Nacional decreta:
na inconstitucionalidade, em tese, reArt. 1~ O§ lo do art. 1" da Lei n'14.717,
dundaria na sua revogação pura e simde 19 de junho de 1965, passa a vigorar com
ples, o que, é sabido, ao Poder Judiciário
a redação seguinte, renumerando-se os
é defeso fazer, pois o que lhe incumbe
atuais:
é aplicar as leis nos casos concretos, em
"Art. 1'' ............ _:_: ..................... .
que se manifes'ferfJ. corifliios de interesses
§ P Para os efeitos do disposto neste
e pretensões.
artigo não se consideram ãtos lesivos os
Recordapdo o princípio de que o Pode natureza normativa infraconstitucioder Judiciáril;, só se pronuncia em face
nal suscetíveis de declaração de inconstide um caso concreto, para cuja decisão
tucionalidade, observado o disposto no
seja indispensável o exame da constitu§ 1o da art. 6" desta lei."
cionalidade da lei aplicável à espécie,
Art. 2? ·o art. 6~ e respectivo § -1" da Lei
conclui C. A. Lúcio Bihencort: "E misn~ 4.717, de 29 de.junho de-1965, passam
ter, no entanto, que se trate de uma cona vigorar com a seguinte redação:
trovérsia real, decorrente de uma situa"Art. 6"_A ação será proposta contra
ção jurídica objetiva, surg_indoa dúvida
as pessoas públicas ou privadas e as entiquanto_à constitucionalidade da lei que
dades referidas no art. 1~ contra as autodeve regé-la. Os tribunais não se pronunridades, funcionários ou administradociam contra a lei _em tese, mas contra
res que houverem autorizado, aprovado,
um ato, atual ou iminente, que nele se
ratlfiófdo ou pratléado_o ato impugnado,
baseie" (O Controle Jur_isdicional da
ou que, por omissas tiverem dado -oporConstitucionalidade das Leis, págs.
tunidade à lesão e contra os beneficiários
!11-)2.)
diretos dó mesmo, se for() caso.
Não resta dúvida de que ao legislador
§ 1? Ficam excluídos das disposições
estará reservado um importante papel
deste artigo as autoridades, funcionários
na regulamentação do dispositivo constie administradores quando o ato impugtucional, de modo a dar forma e corpo
nado tiver natureza normativa infraconsà ação popular, fíxã.ildo os seus cantor·
titucional e a respectiva participação denos, estab-elecendo os limites de sua inci·
correr de:
dêncía, determinando as hipóteses em
I - opinião, palavra ou· voto emitido
que os atas âo poder pUblico poderão
no desempenho de mandato de represer tidos çomo nulos ou anuláveis e, prinsentação popular; ou
_cipalmente, regulando o processamento
da ação.
Nos termos do art. 247, do Regimento InSeja, porém, como for, a lei em tese,
terno do Senado Federal, proponho que seja
a lei no sentido material emanada do . encaminhada à Comissão de Constituição,
Legislativo no exercício de sua função Justiça_e Cidadania desta Casa a presente
específica e priVativa de elaborá-la, a lei
como norma geral, abstrata e_obrigató·
Indicação
ria, evidentemente não poderá ser atacaA fim de que esse colegiado se pronuncie,
da e muito menos invalidada pela ação
colusivamente, e sendo o caso - formule
__ popular, sob pena de se admitir a subverproposição pertinente, sobre o seguinte ãssão completa do princípio da separação
sunto:
dos poderes, conferindo-se, por outro la1. Recente julgado do Supremo Tribunal
do~ ao Judiciário, cuja função caracteFederal (Recurso Extraordinário n"
ríStica e específica é a de dizer o direito
116.750-5 - DF), interpretando o alcance
no caso concreto, previamente contesdo disposto no art. 6° da Lei nn 4.717, de
tado _e_ntre partes adversas, um poder
2-9 de junho de 1965, entende_u que todas
que não possui, não lhe é outorgado pela
as vezes que ação popular tiver por objeto
Constituição" (in Rev. Tribunais 35/48).
a decretação de nulidade de ato praticado
-A mais alta Corte do País cristalizou este com base numa norma jurídica tida por ilegal
entendimento na Súmula n" 266, verbis:
ou constitucional, todos os parlamentares
"Não cabe mandado de segurança
que colaboraram para a transformação do
contra lei em tese."
projeto em ato norma_tivo são, necessariaAssim sendo, julgamos procedentes e relemente, sujeitos passivos do processo.
vantes as razões que levaram o eminete repre2. Com base no precedente citado, vêm
setante do Estado da Bahia a formular a indios congressistas sendo indiscriminadamente
cação sob exame, cabendo concluir-se pela
chamados a integrar relações jurídicas proapresentação de projeto de lei, sendo adotacessuais decorregtes da propositura de ações
da, como justiftcação, as razões apontadas,
populares, pelo simples fato de terem eS1ado
para alterar a atual redação do § 1~ do art.
presentes ao processo de votação de propo1" e art. 6'·' e respectivo§ 1v da Lei n?4. 717/65,
sições legislativas, algumas aprovadas por innos seguintes termos:
termédio de voto de liderança, cuja constitu-
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cionalidade ou legalidade é questionada no

âmbito judicial (v, Ação Popular n9 V -337/86
onde foram citados dezenas de congressistas
-Diário de Justiça da União de 27-7-89).
3. Como se pode facilmente verificar, a
interpretação extensiva do art. 6~ da Lei n~
4.717/65 pode vir transformar em letra morta

a garantia inscrita. no caput do art. 53 da
Constituíção, segundo o qual:

"Art. 53.

Os deputados e senadores

são invioláveis por suas opiniões, pala-

vras e votos."
4. Parece-nos destarte, que a legislação vigente está a merecer reparos, não para lsen tar
quem quer que seja de responsabilidade por
ates dolosos ou culposas, mas para assegurar
a indispensável independência política no
exercício da representação popular.
Os ates regularmente praticados, seja na
qualidade de membro de poder, sefa na qualidade de agente público, que impliquem manifestação de vontade, opinião OU VotO devem
permanecer imunes ao crivo judicial pela simples razão de estarem fundamentados em juízo de valor eminentemente subjetivo, não
raro baseados em critérios de _oportunidade
e conveniência, impossíveis de serem objetivamente avaliados.
5. Pelo exposto, formulo a presente indi~
cação para o pronunciamento conclusivo da
comissão competente, na forma regimentaL
Sala das Sessões,
- Senador
Jutahy Magalhães.

Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da Presidência que
é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, ]9
Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Concedo a palavra ao no.bte Se.gador José
Fogaça, como Líder:
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Co·
mo Líder. Sem revisão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, em primeiro lugar, quero cumprimentar ao Senador Jutahy
Magalhães pela sua inteligência. É um homem que desempenha com tanto zelo, com
tanta competência o seu mandato, que trata
de dois importantíssimos assuntos num mesmo pronunciamento. S. Ex' conseguiu apartes de praticamente todos os senadores, sobre
um assunto relevantíssimo, a questão da impunidade parlamentar, e sobre esse outro tão
premente, que evidentemente também se justifica da Petrobrás. S. Ex~, abordando esses
temas usou muito bem o tempo que regimentalmente lhe cabia.
Sr. Presidente, venho para, em nome do
PMDB, estranhar de alguma forma aquilo
que os jornais noticiam a respeito do chamado Fórum do" Congresso Nacional para debater a crise brasileira.
Dizem os jornais que:
.
"Os Partidos de Esquerda e a Bancada
Governista uniram-se ontem para tirar

do PMDB a coordenação do Fórum criado pelo Congresso para debater a crise."
Em outrOs jornais ~li aqui um texto do
jornal Folha de S. Paulo - citam-J'!e frases
ou argumentOs de- ruguns Srs. Senadores e
Deputados, segundo os quais o afastamento
dos presídentes da Câniãfã e dO Senado teria
por objetivO evitar futuramente uma confusão entre o que é o Congresso Nacional como
institUição e o que é fóruin para debater a
crise.
Eu querfa, portanto, Sr. Vresidente, estranhar que fUshmeOte se tenha alegado a possibilidade de confuitdir _o Congresso com _o_
fórum tão simplesmente e tão apenas pela
presença ali dos Presidentes do Senado e da
Câmara, uma vez que esse é um fórum do
Congresso- Nacional, por este órgão conduzido, O fato de ele ser presidido pelo Presidente da Câmara e pelo Presidente do Senado, ou vir a ser presidido por um líder partidário;'-eventuãl ou em rodízio, não elimina o
fato essencial, inegável irrecusável de que
é um fórum do Congresso. O :fracasso não
livrará niguém. O CongresSO Nacional não
consegue tirar de cima dos seus ombros o
ônus, o peso, a-responsabilidade do fracasso
se esse fórum não prosperar e não render
os frutos que pretende, portanto, é estranhá·
vel, é 9e causar até- uma certa hesitação na
hOriaeiOterpretaros argumentos aqui exarados e lidos nos textos dos jornais. De fato,
Sr. PreSidiá:Lte, diZer que devemos afastar os
presidentes das CaSas deste Congresso para
evitar que a Instituição se confU:ndé! com um
possível fracasso é fá- é, de alguma forma,
admitir o fracaso, permitir que se suspeite
e até- se levantem dúvidas sobre o fato se
isso é a:penãs um jogo de cena, uma grande
armação teatral para efeito público, ou se
se tratou de uma ação efetiva bem-intencionada, prática e efícaz na Cotistrução-·de um
caminho para a saída da crise·.
Alguns argumentaram que os presidentes
das- duas Casas são o C_oQgresso. Ora, Sr.
Presidente e Srs. Senadores, o que são todos
os líderes de partidos com assento nestas duas
Casas·se Dão o Congresso? O que é este fórum
se ·não a expressão viva, cabal irretorquível
do pensamento amplo e conjunto do Congresso Nacional?
Perdoem-me os Srs. Líderes dos partidos
de esquerda e dos partidos que sustentam
o- GOverno e que optaram por essa ·solução,
mas ela carece de razão, carece de justeza.
E mais: ente-ndo que o f6rilm deve ser assunH.do institucionalmente como uma medida
do Cçmgresso Nacional. Daí por que entendo
também ql!e nele deveriam ter assento os presidentes de ambas as Casas:-Trata-se-de-Uma
respOnsabilidade cJvica, moral, patriótica e
política que o Congresso Nacional assume
perante a Nação, de encontrar um caminhO,
de encontrar uma saída, de encontrar uma
solução emergencial pará os graves problemas que estão afligindo o povo brasileiro hoje.
Trata-se de uma atitude -necessariamente
corajosa;- pronta e enérgica do Congresso
que, como instituição, posta-se perante a cri-
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se para enfrentá-la, para combatê-la e para
debelá-la.
-No entanto, parece-nos que se bUsca ·situar
marginalmente o fórum, como se fosse algo
até quase que constrangido, como uma iniciativa fadada inevitavelmente ao fr_acass_o e
que, portanto, deve ficar nas s_ombras, deve
ficar no recôndito das reuniões que não são
reveladas, que não são publicadas t~ que não
são dadas a conhecer à opinião públiCa.
Ora, Sr. Presidente, qual era e qual é o
objetivo desse fórum? O objetivo é buscar
consensualizar soluções, é buscar çiefinir vetares comuns para o encontro das~ fóJ;IDulas,
das niedidas no campo económico_ e no _c;unpo
social que venham a sustar esse processo inflacionário aparentemente invencível que hoje se abate soDre o nosso País.
Sr. Presidente, há necessidade de um enorme espírito de renúncia ao incluir-se no fórum, porque-esse fórum se dedicará a formular, a pensar, a inclusive conceber iniciativas
no campo económico, no campo institucional, no c_ampo polítk:o e no c:;tmpo social,
que poderão ter um sabor amargo para boa
parte da população brasileira, porque uma
crise como essa que se abate sobre o País
não é superável, não é vencivel com medidas
fáceis ou agradáveis. Se todas as decisões fossem boas fosse populares, fossem de enorme
repei'ci.issãO de positivo e agradável junto à
opinião púb1ica, o Presidente não convocaria
o entendimento nacional, mas tomaria essas
decisões so:tinho, porque Sua Excelência é
useiro e vezeiro e Ulestre na arte de decisão
individualista.
O Presidente gostaria que as medidas para
enfrentamento da crise fossem agradáveis,
não ferissem o intere-ssse de ninguém .e pudessem ser tomadas de modo a que todos se
sentissem ganhando. Mas oão é o que acontece, não é o que a realidade plasma. O que
a realidade mostra é que há necessidade de
sacrifício.
Quando uma f..a,mQj;~._está em ctJSe_, principalmente em cris.e económica, qs_cP,çf~sdessa
famOia, o harpem, a mulher, os c_omandantes
dafamt1ia chmama o corpo familiar para dizer
da necessidade de_ Utf!. período transitório de
sacrifício para as contas, o orÇãmel).t,o, as condições de vida se estabilizem.
··E o que faz uma família quando impõe
sacrifício a si mesma para ven-cer uma crise?
Quais os -elementos, os membros da famflia
que serão-os mais preservados, os mais protegi dós, aqueles qUe passarão a ser prioridade?
E evidente que serão os pequenos, oS filhos
menores, os mais- desprotegidos.
Recordo-me, Sr. Presidente, de uma visita
que fiz ao México, no início da década de
70. Naquele momento havia uma grave crise
de produção e abastedmento assolando
aquele pafs e era precisoa que houvesse uma
contenção. O impacto daquelas medidas que
estavam sendo tornadas rea_lmente levaria o
povo mexicano a um grande sacrifício. Cartazes e outdoors em todas as ruas mostravam
uma frase que sintetizava bem isto qu-e penso
e que agora expiesso, como parte desta nossa
reconstrução da estabilidade económica do
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país: Si la Ieche es poca ai niiio le toca; se
ao leite é e.scns5o, cabe às crianças em primeiro lugar. Pois é assim, Sr. Presidente, nos

momentos de crise como este pelo qual passa
o Brasil.
Se o sacrifício é necessário; se há necessi~
da de de o país se auto-impor sacrifícios, é
evidente que em primeiro lugar é preciso proteger os pequenos, os despossuídos, os desassistidos, aqueles que menos têm. Isso é um
princípio não só poUticciffi.as humano. Ê preciso sacrifício. Aqueles que mais têm de alguma forma precisam abrir mão de alguma coisa
pa:a que vençamos o estágio de crise- que
hoJe, aparentemente, é invencível. E para
tomar essa decisões de sabor amargo, fazer
com que alguns setores privilegiados da sociedade brasileira venham a perder, setores com
grande poder de fogo para combater medidas, para derrubar iniciativas de Governo
é preciso o acordo naciqpal, é necessário ~
indispensável o entendimento. Aí o acordo
se torna realmente fundamental, porque, para tomar decisões bons, agradáveis, não é
preciso acordo. O Presidente Collor as toma
sozinho, fatura e capftali:Za esses_decisões sozinho, como é, aliás, da sua característica pessoal. O Presidente tem uma capacidade incalculável e ilimitada de capitalizar para si toda
e qualquer situação, e o faria de graça se
pudesse tomar decisões nessa direção. Só que
não é assim. Sacrifícios são necessários_ e devem ser exigidos da sociedade brasileira.

Serãque o"_ CongressO Nacional, através
das suas lideranças, está pronto, está apto,
está disposto a construir consensualmente esse conjunto de- iniciativã.s, de medidas, de
propostas no campo econônüi::o-, que exigirão-sacrifício, mas que gerarão a estabilidade necessária para a retomada do crescimento econômico?-No momento, Sr. Presidente, em
que essas veleidades começam a aparecer,
no momento em que essas vaidades feridas
começam a se revelar, no momento em que
há suscetibiiidades por trás das cortinas, nas
sombras, alguns imaginam que o fórum seja
uma platéia, um palco ou uma passarela para
uma candidatura do PMDB à Presidência da
República, um fórum que precisa tomar medidas amargas e propor medidas pouco saborosas ao País?
St. Presidente, perdoe-me se.essas desconfianças já nascem com as primeiras reuniões
do fórum, que não chegará a nada, se se fizer
um acordo, um pacto, para tomar deci_sóes
difíceis. Pado~ acordo, fórum não dá a ninguém, mas a ninguém mesmo, vantagem eleitoral. Faz-se um acordo, faz-se tudo isso exa~
tamente para evitar que todos percam, mas
ninguém ganha com isso. Consequentemente, se há desconfiança, se há uma pressuposição de que isso vai beneficiar alguns em
detrimento de outros, não é possível. A exigência básica, mínima, o pressuposto do pacto, ou fórum, ou como queiram denominar,
é o clima de total e absoluta boa vontade,
da mais radical e ilimitada boa-íé, _sob pena
de não haver pacto para o enfrentamento da
crise.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, lamento
que este tipo de reação já comece a transparecer nas ações, nas iniciativas, nos primeiros
momentos destas reuniões, destes debates
que começam a ganhar corpo aqui no Con:
gresso, no chamado Fórum do Congresso Nacional para debater a crise.
O Sr. Esperidião Amin- V. Ex• me conce·
de um aparte?

O SR. JOSÉ FOGAÇA ~ Concedo com
toda honra, nobre Senador Esperidião Amin,
mas, por uin dever de anterioridade, devo
antes atender a um pedido do ilustre Senador
Ney Maranhão; em seguida darei a palavra
a V. Ex'
O Sr. Esperidião Amin- Muito obrigado,
nobre Senador.
O Sr. Ney Maranhão -Senador José Fogaça, estou ouvindo at~ntamente o pronunciamento de V. Ex• e concordo com a maioria
das suas posições. V. EJr está faze~do o alerta
de que esse pacto, esse acordo, esse fórum
corilO V. Ex~ acaba de citar, tem que ter bo~
vontade, despre~dimento e quem tem que
somar co~_isso é O País. O Presidente Fernando Col!or de Mello, neste ano de luta,
enfrentou o que V. EX" acaba de citar, como
o problema dos menos favorecidos pela sorte,
uma família, o_s meninos, os desprotegidos.
Quero fazer um parêntese e citar uma frase
que ouvi num almoço, em Formosa:, China,
COIIJ: vários empresários desse pais onde abase é o micro, o médio e o pequeno empresários e que hoje V_ Ex~ sabe- é o segundo
país do mundo em reserva cambiaL Disse~
_ram-me, com franqueza, que o nosso País,
o n_osso Governo, tem uma luta sem trégua
muito difícil de vencer: os oligop6lios nacionais~ meia dúzia de empresários. Estou sendo
muito claro: a maioria absoluta dos empresários brasileiros está colaborando, mas há
meia dúzia de empresários, Senador, cuja
mefiida nunca é preenchida. E são pessoas
co~ -muito poder. Por isso, esse alerta_ ç!e .
v. __Ex· é muifo" importante para que todos
os políticos, todos os empresários, imbuídos
de um só pensamento, resolvamos o problema fundamental que nos aflige, essa inflação
da qual resulta todo o resto, o ruim para
o País. Parabenizo \l ~x· nesta tarde, primeiro, como senad<?r ,moço mas conhecedor profundo dos problemas nacionais de sua terra
e deste País. Saúdo V. EX~, ém grande parte,
pelo_ alerta que faz nesse momento em que
toda a sociedade, todos os poUticos têm uma
só vontade, a de que o Brasil tenha como
objetivo beneficiar todo o povo brasileiro.
Mui"t_? obrigad_o.

O SR. JOSÉ FOGAÇA- Obrigado, Sena·
dor Ney Maranhão. V. Er- é homem do Go-verno, é Líder do-Governo nesta Cas_ae quando fala o faz com a autoridade de quem tem
a confiança do Gov_erno. Eu sou homem da
Oposição. :bStamos em campos opostos, em
situações nitidamente diferenciadas.
Veja V.--:Bx': se o Congresso se dispõe a
constituir um ~6rulh para encontrar cami-
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nhos, para encontrar uma linha pela- qual se
possa, através da adoção sucessiva de medidas de impacto econômico, enfrentar emergencialmente a crise, estabilizar a economia,-retomar o crescimento, ele assume um papel
de grande maturidade e de grande responsabilidade.
Quando o Congresso diz que o País não
é problema só do Governo,_ que o País também é problema nosso, ele se dispõe a repartir responsabilidades com o Governo pelo
destino do País. Eu não quero s_er Governo,
não aceito o Governo e jamais serei Governo.
Quando as medidas forem decididas, nobre
Senador Ney Maranhão, quero estar na Oposição para cobrar a sua execução. O papel
da Oposição, num pacto como este, é .fiscalizar e_cobra.r; o papel do Governo é conduzir
e executar. Não se pode confundir os dois
papéis. A verdade é que as medidas não agradam a todos. Como diz V. Ex', na hora de
enfrentar os oligopólios, na hora de enfrentar
os permanentes fraudadores de todos os planos econômicos que se tem conhecimento
neste País, aí é preciso haver unidade, consenso, força política, é preciso ter base de
sustentação por trás dessas decisões.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)
Lembraria ao ilustre orador, que ultrapassou
o seu tempo em quatro minutos. Como há
vários outros oradores inscritos, peço que
procure s_e cingir a seu tempo.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Então, permitirei que o nobre Senador Ney Maranhão faça
a sua última observação; em seguida, dou
o aparte ao Senador Esperidião Amin e encerro, Sr. Presidente.

O Sr. Ney Maranhão - Nobre Senador.
corroborando com seu ponto de vista, o Senado já deu exemplo de colaboração ao Governo, quando nos sentamos à mesa e passamos
aqui três semanas, inclusive o Líder do partido de V. Ex•, Senador Ronan Tito; o atual
Presidente do Senado, Senador Mauro Benevides; o Senador Fernando Henrique Cardoso; este Senador que o aparteia; o Senador
Marco Maciel, quando aquela Resolução de
n~ 58, aprovada por unanimidade pelo Senado disciplinou a dívida dos estados e municípios. Essa fOi uma grande contribuição que
o Senado da República deu ao atual Governo. Acredito que o Congresso tem disposição
de fazer um acordo, mas. desde já, que todos
teflham os espíritos desarmados, como V. Ex•
acaba de citar, contra essas aves agourentas,
que são esses oligopólios_que tentam sabotar
todo~ _os _pianos, porque quanto pior~ quanto
m-áis iiiflaÇão mais eles enchem as suas burras. Muito obrigado a V. Ex•
. O SR- JOSÉ FOGAÇA- Obrigado a V.
Senador Esperidião Amin, V. Er. tem
o aparte.
O Sr. Esperidião Amin -Nobre Senador
José Fogaça, congratulo-me não apenas com
o brilho, mas com o equilíbrio do j)Toflunciamento de V. Ex•, que vem integralmente ao
Ex~
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encontro do que é a minha convicção ares peiw

to da oportunidade, que é do tamanho da
crise nacional, que o Congresso tem. Há dois
dias tive ocasião de fazer esse registro,- e quero, ratificaltdo integralmente as suas palavras, insistir naquilo que foi hoje sintetizado,
entre outros, num artigo do jornalista Gilberto Dimenstein, sob o título: "'Como Perder Tempo", que considero uma advertência
muito valiosa, e oportuna, que cabe para todos nós. Não se trata de achar que o "chapéu
cabe na cabeça alheia". O Congresso tem,
diante de si, o quadro dramático, já diagnosticado muito claramente no dia-a..clia. Tem
uma alteração de postura do Go.verno e ta,nbém uma alteração de postura da sociedade.
Cabe-nos, conhecendo as prioridades que cada um de nós tem como informação,- tomar
medidas práticas, adotar instrumentos legais
que prescrevam soluções, muitas delas- V.
Ex• tem toda razão --;-certamente, anlargas.
Solidarizo-me com o exemplo que V. Ex' utilizou, da farnilia, daquelas decisões que se
tomam em família, com prioridade ao pequeno. Este ~xemplo deve ser aprendido por todos nós. E no sentido de expressar a solidariedade que interrompo as suas observações para dizer que não podemos deixar esta oportunidade passar ao largo, sob pretexto algum,
sob pena de condenarmos o Congresso Nacional à inutilidade. Eram eSSas as minhas
observações, reiterando as congratulações já
feitas.
O SR. JOSÉ FOGAÇA_: Senador Esperidião Amin, a sua palavra é neste momento,
sem dúvida, estimulante, alentadora, porque
vem de um homem experimentado, de um
homem que exerceu, praticamente, todos os
cargos no Poder Executivo, e que conhece
a fundo, que tem na sua cabeça a radiografia
dos problemas nacionais.
Não tenho dúvida c_le__ qu~ ess~s medidas
vão atingir SetoreS poderosos, -írn.portailtes,
não são só oligopólios, mas seiores clientelistas e cartoriais do empresariado brasileiro
que nem sempre constituem oligopólio. São
setores corporativos, muitas veZes -da própria
classe média brasileira.
Por algum momento ou, quem sabe, por
um período transitório, algUns privilégios terão que ser atingidos, sob pena de que não
venhamos sair deste lodaçal em que nos encontramos.
Então, quando se dispõe a assumir essa
responsabilidade tem que s__e ter consciéncia
disso, porque se não fosse para enfrentar esa
sas forças o presidente Fernando Collor faria
sozinho. capitalizaria, gariharia politicamente. _Qualquer presidente faria sozinho.
O presidente José de La Madrid não teria
convocado o Pacto de la Solidariedad Economica, no México; o Primeiro· Ministro Adolfo
Soares não teria juntamerite com Felipe Gonzalez construído o Pacto de La Moncloa, na
Espanha e o Governo de Shlmon Perez não
teria realizado o Pacto em Israel que levou
também a vencer uma crise de 1000% de inflação ao ano. Só o fizeram porque tiveram
que tomar medidas duras. Só se faz pacto
quando há necessidade de medidas duras.
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Mas para fazer o que é bom e agradâvei não
se precisa de pacto. O GoVeriio faz soZinho
e capit8.Iiza sozinho, evidentemente.
QuãndO ·o Congresso se dispõe a sentar,
se dispõe a iniciar o debate desses problemas
em torno de uma mesa, o Congressu perdeu
a sua virgindade nessa questão. Passa a ser
responsável, ou seja, ele sentou em torno
da mesa porque está disposto, também, a assum"ir essaS responsabilidades, a assumir o
ónus das medidas muitas vezes duras que têm
que ser tomadas.
Diria; airida~ que há liriui:- hesitação no fÓ~
rum. Ainda há uma incerteza quanto aos objetivos precfpuos e claros dessefórum~ Vejo
que alguns_- e ouvi as lideranças .....:., Vejo
que alguns acham que isto deva ser dedicado
a um conjunto de projetos de lei especificados: Previdência Social, política salarial e
outros, um ou dois projetas de lei que já
estão ttalnifarido-na· Câmara dos Deputados.
Para isso, não é preciso haver o fórum. Para
trabalhar pela aprovação de matérias que estão tramitando na Casa, basta a reunião das
lideranças, basta colocar em pauta e votar.
O _fórum _não é necessário para isso. Há também quem diga, ou quem suponha, ou quem
cogite, que o fórum deva trazer- pãra dentro
de si um debate sobre o projeto do Governo,
o Projeto Brasil da Reconstrução Nacional,
já apelidado pela imprensa de O Projetão. ·
Ora, "esse_Projetã.o", ou. Projeto Brasil,
é ·de _Iongo alcanc_e,, de longq_ CllfSOi rev.oluciona~ mocl~f!_g~; _fundamentalmente alguns setores da vida brasileira. Ele é muito mais
do_ que um enfrentamento da crise: é .uma
opção por um modelo económico libt;::rai para
a-sociedac;ie bras.il~ira, ou seja, uma modernização avançada do capitalismo brasileiro.
A opção por i~so não se faz num fórum dessá
estreiteza. Não é a primeira nem a segunda
po~sibi!idade, ou s_eja, não _é para uma pauta
específica de projetas eril tiariütação nem para tratar_ dQ._"Projetão". O fórum é para o
ataque, pata o enfrentámento emergencial,
m_o_men.tos_Qdas questões imediatas que est8.o
colocadas para o País- a inflação, a estagnaÇão económica, a estabilização da economia.
A _Opção é por uma nova sociedade,- sem
entrar no mérito do projeto, que, realmente,
abre portas para uma nova sociedade, para
um novo modelo económico. A opçáO por
uma nova sociedade não pode resultar de um
fórum:, de um pacto, e sim do necessário- e_
saudável conflito democrático que tem que
se ID.stalar _na sociedade, e as maiorias prevalecerem para dizer se querem um país estatizado Óu mais !ibera! no seu sistema econômlc:O.
- --- -Isso tem que resultar do conflito democrático, pacíficO e institucional, assegurado pela
Constituição Federal, pela democracia brasileira. Não pode ser produto de um acordo,
de um pacto entre cinco ou seis lideranças
d~ntro de um Congresso Nacional. Por isso,
entendo ser esta uma hora emergencial, uma
hora de urgênCias, de ação enérgica, pronta,
imediata. E para isso que se exige o fórum,
senão vamos mais uma vez desmoralizar uma

palavra. Como foi enfraquecida, esvaziada,
desmoralizada a palavra pacto, agora o será
também a palavra fórum. Junto a essa d~SIJ!.O
ialização vai também OCongresso NacionaL
A palavra fórum, que é uma palavra latina,
mas assimilada_ pela Última Flor do Lácio,
a inculta e bela Língua Portuguesa, vai acabar
também caindo no esgoto da desmoralização.
Era o que tinha a dizer, Si:- Presidente.
(Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. José Fogaça,
o Sr. Dirceu Carneiro, Primeiro SecretU.río, áei:úi a-cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Beni V eras, S[tplence

de Secretário.

-

--

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - A
Presidência convoca sessão conjunta do Congresso Nacional a se realizar, hoje, às 18 horas e 30 minutos, para apreciação de vetos
preSidenciais.
AS~ Marluce Pinto- Sr. Presidente, peço
a palavra para fazer uma comunicação inadiável, com base no art. 14, inciSo VII.

O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Concedo a palavra a nobre Senadora Marluce
Pinto, por 5 minutos.
A SRA. MARLUCE PINTO (PTB :_ RR.
Para uma comunicação inadiável.) -Sr. P.re·
sidente, Srs. Senadores, o Exm9 Sr. Procurador-Geral da República acaba de encaminhar
ao Exm~ Sr, Juiz-Presidente do Tribunal Re,
gional Federal da 1~ Região pedido de intervenção federal no Estado de Roraima apoiado em alegações que não correspondem à
realidade.
O pedido de intervenção, segundo o procu_rador, está respaldado no art. 36, inciso Ill,
da ConstituiÇão Federal:

Art. 36. A decretação da intervenção dependerá:
III - de provimento, pelo Supremo
Tribunal Federal, de representação do
Procurador-Geral da República, na hi-pótese do art: 34, VII;
Segundo o art. 34, item_ vti:
Art. 34-- A União não intervirá nos
estados nem no Distrito Federal, exceto
para:
••••••••-•• , . . . . . .-•• ;.<'.-" •••-.,-. . . . . . . . . . . . . . .-,.;

--~-~.

"VIl - Assegurar a observância dos
s~guíntes -piincfpíos constitucionais~

a) forma republicana, sistema representativo e regime democrático~
b) din!ítos da p~ssoa humana;
c) autonomia municipal;
d) prestação _de contas da administração pública, direta e indireta.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, honestamente, o Procurador-Geral da República enganou-se na proporção em que procurava traduzir informações imprecisas dos fatos que ali ocorreram. Não sabia sequer S.
E~ que, na data do episódio em que, supoSta-.
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mente teria ocorrido a obstrução da Justiça
pelas "forças militares" do Governo estadual, o governador estava em Belém.
_
Onde, o governador legitimamente eleito
pelo voto direto, secreto e universal teria criado quaisquer das situações pr~vistas no preceito constitucional? Como um governador,
de um estado recém-criado, necessitado, lutando desesperadamente pela sua instalação,
tendo recebido uma herança pesada e maldita
de problemas deixados pelas administraçõeS
passadas, poderia criar qualquer tipo de problema ou dificuldade, capaz de permitir que
o n:J.andato conferido pelo povo pudesse vir
a ser usurpado por qualquer tipo de decisão

M~is aipda_.. det.~rmi_11ou o Governador do
Estado, que somente seriam internados na
penitenciária, cidadãos trazidos pela Polícia
Federal, acompanhados de determinação judicial~ ou por flagrantes realizados dentro dos
parâmetros legais.
No dia seguinte ãquele que foi dado conhecimento ao Delegado da Polícia Federal, do
não acolhimento de presos sem determinação
judic;:ial, este deu um verdadeiro show de prepotêncifl e Ue retaliações, prendendo no xadré-z da sua delegacia, algumas pessoas e fazendo desfilar no aeroporto e logradouros
públicos, os agentes da polícia, com metralhadoras e armas pesadas, engatilhadas, apajudiciai?
vorando a população de Boa Vista.
O governador não roubou, aliás, talvez
-Esse deplorável comportamento foi objeto
consiga pôr na cadeia quem o fez com os
de protestos veementes por parte de Depurecursos públicos até há pouco tempo. O gotados na Assembléia Legislativa, das autorivernador não impede, como preceitua a
dades. ].igadas ã Segurança Pública, e levou
Constituição a forma republicana, o sistema
o _Governador a afírmar pela -televisão que
representativo e o regime democrático. O gonão toleraria violações aos direitos humanos
vernador respeita a autonomia municipãl. O
dos cidadãos de Roraima, e que tudo faria
governador presta contas, em nome do esta-_ para sobrestar a violência e o _desrespeito a
do, até mesmo de usos indevidos fe recursos
esses direitos. constitucionais, podendo, inpúblicos leitos no passado.
clusive, coloCar a polfcia do estado para conA alegação de desrespeito ã pessoa humatrapor-se a quem incursionar pelos descamina, onde encontraria amparo? Quantos sindinhos da violação aos direifos constitucionais
calistas foram mortos no seU goveino? Quanassegurados aos brasíleiros. Essa é a posição
tos índios foram sacrificadoS em conflitos na
do Governador, que perdeu votos na campasua 'admiriiStraÇio? QU:8n-tas áreas foram,
nha eleitoral porq.ue apoiava em palanque
realmente, invadidas sem que houvesse uma
a vedação constitucional ã garimpagem nas
ação do governo e§tadual?
áreas yanomamis e apoiava, incondicionci.lO que, rialmente, aconteceu em Roraima,
mente, a decisão correta da justiça federal
decorreu da repulsa da opínião-públíca ante
ao proibir a presença de garimpeiros em tera violência dó arbítrio do Delegado da Polícia
ras indfgenas dos yanomamis.
Federal, prendendo garimpeiroS iem flagranTal foi a posição do Governador ao proflites ilegítiirios, sob a alegação de que iriam
gar a atitude condenável do delegado e autogarimpar ·em áreas indígenas. Pilotos foram
rizar a acolhida de presos â penitenciária do
presos em falsos flagrantes, porque iam decoestado somente com determinação judicial.
lar com seus aviões, levando mantimentos
Onde está a desobediência a determinações
. para fazendas e até mesmo garimpos locali- judiciais?
zados em áreas distantes, centenas de quilôA decisão_ de obstar a qualquer custo a
. metroS das áreas Yanomaniis, e o delegado_
violação aos direitDs humanos encontra abriintuiu que iam garimpar erii área indígena.
go e prôteção na Constituição Federal. O resForam presos sem sequer haver feito o plano
to são inverdades, são sandices.
de vôo. __
A Polfcia Federal tem excelentes e valorosos recursos- humanos, o- que deve ser fiüto,
QUet dizer, o piloto- não havia nem feito
no caso, não é tentar afastar o governador
'o plano de vôo quando chegaram policiais
eleito pela vontade soberana do povo mas
,armados com metralhadoras e prenderam a
o afastamento da ovelha negra, do mau poliaeronave e o piloto.
O delegado mandou recolhê-los à penitencial, que deslustra os valores profissionais que
formam a Policia Federal, uma instituição
ciária do Estado alegando prisão em flagranrespeitada por todos nós.
te, porque supostamente violariam sentenç~
Entre-um governador eleito capaz, honrajudicial. Como se isso não bastasse, a Polícia
·Federal tem praticado violências físicas, se- do, brilhante oficial brigadeiro da força aérea
qUestros de garimpeiros e pilotos, numa orgia brasileira, gue_ exalta a justiça ~ ·-~~feJ:!de_
Constituiçâo e- um --despreparaào deleg~do,
de arbitrariedade e num total desrespeito aos
arbitráriO prepOtente que, em poucos dias,
direitos constitucionais dos cidadãos.
Diante do clamor de toda a sociedade, hu- deixou,acuada e aterrorizada toda uma grande e operosa comunidade, a escolha é óbvia .
. milhada diante do arbítrio dos policiais fedeNós, em Roraima, preferimos, sem dúvida,
rais; diante dos veementes protestos dos
membros da Assembléia Legislativa do Esta- ficar com o nosso goven'lador.
Reafirmo as palavras dignas e sérias do
do e dos Vereadores, paga01os eu e o Governador·as fianças arbitradaS pero Juiz de Direi- governador Ottomar Pinto quando disse na
to local e foram liberadas 26 pessoaS que se televisão que Roraima não é palco de guerra
encontravam presas na Penitenciária do Esta- e nem a Pollcia Federal, exército de ocupado, havia mais de três semanas, recolhidas ção.
As informações desenContradas ofer~cic!_as
que foram, por autos de flagrantes, tecnicaà Procurador!a e. aqui aclaradas, demonsmente íncorretos.

ª'

e
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tr&m, à saciedade, que não há razão plausível
para qualquer pedido de intervenção.
Tudo isso não passa de um episódio d_esagradável criado por alguns membros da Polícia Federal, informações im-procedentes utilizadas pela Procuradoria e a manipulação política daqueles que não se conformaram com
a manifestação legítima das urnas que colocou ã frente do Governo de Roraima a dignidade, a seriedade e a competência de um
homem da estatura moral do Brigadeiro Ottomar Pinto.
Senhor Presidente, Srs. Senadores, hoje
fiquei surpresa quando fui aoTribunãl Regfonal Federal, para onde o Procurador encaminhou essa solicitação, e este nem tinha tomado conhecimento do pedido de intervenção.
Hoje cedo esta notícia já circulou em Roraima, na capital, Boa Vista, em um jornal de
propriedade do grupo do candidato a governador que foi derrotado, Romero Jucá, que
publicou na íntegra tudo o que constava na
solicitação. Dirigi-me ao Presidente do Tribunal, Dr. Aldir Passarinho, e S. Ex~. também, não tinha conhecimento de nada. Daí
tira-se a conclusão de que _o caso é político.
São pessoas que não têm a honradez de__ se
conformar com a determinação do povo e
com o resultado das urnas.
Há pouco tomei conhecimento, por um dos
nossos deputado$, de_ que a suposta esposa
do_candidato derrotaçlo fez, ainda hoje, um
discurso na Câmara querendo insinuar que
o governador Ottomar Pinto é desonesto. O
governador poderá comprovar o contrário,
pois ficou mais de 30 anos nas Forças Armadas, passou mais de 8 anos na Amazônia construindo aeroportos, manipulando bilhões de
cruzeiros. Saiu pobre como o é até hoje, com
o seu salário-de brigadeiro. Agora, o outrp
cidadão, apenas um funcionário da Funai,
infelizmente, este Senado aprovou o seu nome para governar o nosso Estado, hoje é
um homem rico morando em mansões, ~qui,
possui concessão de rádio e televisão em nosso Estado. Não me interessa falar a respeito
da_ v_ída particular do casal.
Eu coino V. Ex• deve saber, Sr. Presidente
Beni Veras, que é do Ceará, desde o ano
de 1959 sou proprietária, em Fortaleza, desde
solteira, de uma empresa de distribuição de
asfalto. Possuo uma fábrica de emulsões asfálticas, possuo transporte especializado e
não vivo no luxo em que vive o ex-funcionário
público, que sabemos que é mal pago, e ainda
usa a tribuna de uma Casa que deve solucionar os problemas da Nação para querer denegrir a imagem de um homem honrado.
Desculpem-me V. Ex•', nobres Colegas,
mas além de ser Senadora pelo meu Estado,
sou a esposa do Governador Ottomar Pinto
e não admito que um homem que trabalha,
que D:a sria época à frente da Comarca cons,truiu mais de 70 por cento dos aeroportos
da região amazônica, que esteve nas regiões
mais diffceis~ de pior acesso, trabalhando dia
e noite, tenha o seu Estado ameaçado de
intervenção.
Solicito aos nobres colegas cooperação. Seguirei hoje ã ~o ite para o meu Estado e segun-
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da-feira estarei de volta. Tenho certeza de
que quando chegar o pedido de lntúVenção
ao Supremo Tribunal Federal, essa situação
vai ser esclaredda. Qs estados têm autonomia
e homens de responsabilidade não vão conceder a intervenção sem primeiro ouvir o povo

de Roraima.
Esta é a verdade, nobres Colegas. Muito
obrígada. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE_ (Beni V eras)- Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão, como Líder.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE.
Como Líder. Pronuncia o s-eguinte discurso.)
-Sr. Presidente, Sr" Senadora e Srs. Senadores, é_com profundo entusiasmo e admiração,
que assumo-esta tribu_na para fazer o panegírico ·de José Dia~ Macedo,_deputado em
três legislaturas consecutivas e suplente de
senador até 1987. É um empresário nordestino, essencialmente vendedor.. Tem_ e!e, hoje, 71 anos de idade e suas empresas, que
merecem uma consideração espedal, porque
elas falam de epopéia, do trabalho, esforço
e luta de seu empreendedor, completam 52
anos de existência.
Sr. Presidente, dizer da vida e das atividades do homem José Dias Macedo é falar
de uma legenda. É uma história de crença
e de robustez. É falar de uma fé inabalável
em si mesmo e em tudo o que se determinOu
a realizar.
A história-de José Diã.s-Macedo se confun-.
de com a crença intríriseca nO ceará -e- ilo
Nordeste.
Sr. Presidente, analiSando as origens de
José Dias Macedo e de onde veio, analisando
sua vida de homem público e de empresário,
vamos encontrar um rosáriO de -cOnsecutivos
milagres. E, quando digo milagre, Sr. Presidente, não pronuncio uma palavra em vão,
principalmente quando _esse m_ilagre se refere
a um homem acendradam_ente católiGo e _çle
profunda fé.
.
José Dias Macedo nasceu ''IlOS verdes ma-·
res bravios" de Camocim, nas praias do Cea»
rá, no dia 8 de agosto de 1919.
A família Macedo é originária de Portugal
e radicou-se em São Raimundo Nonato, no
Piauí. Seu pai, Manuel Dias- MacedÓ, téndo
ficado órfão aos nove anos, foi viver no Alto
Amazonas, com uma irmã que lá morava.
Fez-se seringueiro, "uma das vidas mais duras do mundo". Aos dezesseis anos, desentendendo-se com o cunhado, deixou a irmã
e foi viver sozinho, indo trabalhar na fUzenda
do "coronel" José Sabino Leitão, na região
do rio Envira, afluente do Amazonas, junto
do Acre.
No trabalho de seringueiro, contraiu malária e seu patrão o enviou para Camocim, no-Ceará, para tratamento, onde morava seu irmão, Temfstodes Nava,rro Leitão.
Recuperando a saúde, Manuel Dias Macedo casou-se com dona Georgina, filha de Temístocles. COm a esposa, voltou p3ra a Amazónia e lá tiveram dois filho::>. Um morreu.
Temendo perder o outro, voltaram para Ca-

mocim, onde estava escrito seu destino. Ali
estabeleceu-se, esqueceu a vida de seringueiro, fez-se é:oinerciiü1te, dono de um armazém.
No começO do ·securõ. ·camocím era uma
cidade próspera. "<Recebia diretamente as
novidades do Sul do País e de outros continentes." No entanto, a Malásia e Singapura
cobriram-se de plantação de borracha, baixando seu preço no mercado mundial. Foi,
assim-, afétãdo o pOria de Camodm. Caíram
suas atividade_s e os negócios da cidade foram
escasseando também. O êxodo dos comerciantes começou. Mas Manuel Di"a.S Macedo
insistiu em ficar. Mas, pequeno homem de
negócio, começou a ficar pobre com a crise
da- cidade.-Dona Geo-rgina, esposa de Manuel, "era
companheira e amiga, mulher de bondade
ilimitada, uma doçura em relação aos filhos.
O casal formava um conjunto interessante:
um homem rude, forte, e uma mulher feita
de carffiho e bondade".
Foi, aí, nesse· melo e nessa atmosfera,- nu-ma luta insana pela vida, que viveu José Dias
Macedo, menino pobre de Camocim, e na
sua cidade completou seu.Çurso primário. Es-tudava, sírii, mas desde os nove anos, ajudava
o ·pai quando ia a Fortaleza comprar merca"
darias.
Veio a c_rise económica de 1929. A firma
de seu Manuel entrou em concordata. Em
1931, vendendo tudo o que tinha em Camocim; foi com sua família morarem Fortaleza.
A princípio morou numa pensão que com-= ·
prou-a para si e dela fez hospedaria ou hotel
para os "viajantes", a fim de trabalhar e ganhar a vida.
Em Fortaleza, José Dias Macedo procurou
continuar séus estudOs. Nunca foi aluno brilhante, mas nunca repetiu um ano sequer.
"Minha disposição mesmo era para o trabalho", dizia José Dias Macedo. Fez o ginásio
no colégio São Luís, indo depois para o liceu
do Ceará e daí para um outro, noturno, "já
pagando suas mensalidades com os frutos de
seu trabalho'', como professor nã escolinha
do padre Helder Câmara.
José Dias Macêdo, trabalhando e labutando na Pensão do pai, cortando pão e pedaços
de doce para o café e sobiéifféSa de fregueses;
após a.c; aulas, estudante mediano, só tinh~
uma idéia fixa -vencer na vida.

O Sr. Mauro Benevides-- Senador Ney

Mar~nháo, \:' .. J?x.~ nie concede uin aparte? -

O SR: r..;Ey- MARANHÃO prazer, Senhor Presidente.

Com muitO

O Sr. Mauro Benevides- Como conterrâneo e amigo de José Dias Macédo, nãq
possO deixar de associar-me a esta homenagem aáiriestimável trabalho pareie realiZado
em favor do desenvolvimento económico do
Ceará, do Nordeste e do País. Comandando
uma equipe competente e dedicada, José ..Macêdo_soube impor-se à admiração e ao respeito de seus coestaduanos, O§_quais, por meu
intermédio, se solidarizam com este merecido
registro de V. Ex· sobre llm vujto de excep-
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cional destaque nos círculos empresariais brasileiros.

o SR. NEY MARANHÃO ~ Senador
Mauro Benevides, o ãparte de V. E-x·, -como
Presidente desta Casa, engra11dece o meu
pronunciamento e enaltece a personalidade
do empresário;homem público e amigo José
Dias Macédo. Agradeço o aparte de V. Ex•,
Senhor Presidente,
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho te-me V: E~a u~ ·~·parte?

Permi-

O SR. NEY MARANHÃO - Ouço tOm
prazer o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho~ V, Ex~,
Senad_o.r:_Ne_y Maranhão, está faJando de um
cidadão que tem um largo conceito sociafito
Ceará. Não poderia deixar de integrar-me
ao seu discu_rso, trazendo em meu depoimento quase que_uma interrupção à biografia que
V. ExAtraça, mas,_uma interrupção altamente
ilustrativa. Como re~salta V. Ex\ José Dias
Macêdo, que já ocupou cadeira no Senado
Federal na condição de. suplente que assumiu,
é exatamente a.que\e exemplo do cidadão pobre, aquele__exemplo do cidadão que não tem
largos recursos, mas que os cria pelo denodo,
pela aplicação, pela capacidade de luta, pela
capacidade de t_rabalho e, acima de tudo, por
ser uma pessoa organizada e de visão para
o futuro. Além do mais, José Dias. Macêdo
é, em Fortalez~, hOJe: um doS pc;mtOs principais da economia do Estªdo . .El~ c:qtJ.segue
representar um ·grapd~ p.úmero de ~mp~egos,
um grande número de iniciàfiVas. O capital
circula muito berU "por suas empresas: É empresário de alta resPonsabilidade· p-ara com
seus empregados. Q.uem trabalha com José
Dias Macêdo é como quem traba.Ihã.va para
Édison Queirós, não queria e não quer nunCa
deixar o emprego._ São pessoas <iue· ficam
anos a fio, sejà "eflf cargás técnicO$, 's~ja ern
cargos menores, seja em cargos de_uiitã. afi.Vi~
dade exterioi:, seja em cargos de- urií.a: ativi:
dade interior. Interessou-se pelo jorn_alisffio..
Teve o jornal A Ga::z;et:a de Notícias em.ci_:çta
época, foi propriêfárlõ-da"radio O Uirapu-ru,
em Fortaleza por um breve espaço de tempo,
é amigo dos intelectuais. Inclusive, nunca vou
me esquecer que, na minha posse na Academia Ce_arense de Letras, quando ali ingres·
sava, foi um dos presentes. e foi um dos abraços mais quentes que eu poderia reçebe~;-na
quela ocasião. É u-m homem muito versado.
adquiriu cultur~,_lifQit"a cultura, pelo exercício da própria vidà; é tifn mOdelo de empresário; c:n:ün modelo de cidadão. V. EX'! faz
muito bem em trazer essa homenagem q_ue
agora presta a esse ilustre cearense. Falar
de José Dias Macêdo não pode ser com brevidade, daí por que -abusei" de su-ã paciência
com esse aparte um tanto quanto pernicioso
a V. Ex•

~OSR. NEY MÁ.RÁNHÃO-Não apoiado!
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Mas. de
certo modo, capaz de fazer justiça ao empre-
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sário e político José Dias Macêdo. Muito

obrigado.
O SR- NEY MARANHÃO- Senador Cid
Sabóia de Carvalho, o ap-arte ·cte V._Ex· engrandece este pronunciamento. V. Ex•, como
homem de letra, conhecedor profundo do
Nordeste, faz justiça a um homem que acreditou no Nordeste. Sua fortuna começou no

Nordeste, o que prova que essa região tem
viabilidade. Um homem de fé, como José
Dias Macêdo deu um exemplo ao País pela
suatenacidade, pela competência de empresá!iõ progressista, qUe aCredita· neste Pafs.
Agradeço a V. E r
O Sr. Nelson Carneiro Ex· um aparte?

Permite-me V.

O SR. NEY MARANHÃO - Com muito
prazer, nobre Presidente e c.ompanheíro des·

de os tempos do Rio de Janeiro, Senador
Nelson CFtrneiro.
-

O Sr. Nelson Carneiro- Estava ouvindo
a biografia que V. Ex' está fazendo, de um
homem que venct;:u pelo trabalho, pelo esfor~
ço, pela dignidade, pela corteção. Por isso,
não pude deixar de vir dar-este aparte a V.
Ex•, para solidarizar-me com as referências
que está fazendo a José Dias Macêdo, meu
antigo companheiro no Congresso Nacional
e que aqui deixou os traços da sua probidade,
da sua inteligência, da sua assiduidade e do
seu espírito público. Folgo em verificar queos homens que não estão nos postos de relevo
também encontram, nesta Casa, a sua exalta..
ção e figurarão nos nossos Anais com a homenagem daqueles que os conheceram, os conhecem e esperam ter o prazer da sua comp~
nhia durante muitos anos. Felicito V. Ex" por
trazer esse depoimento e incorporá-lo nos
Anais da Casa. José Dias Macêdo bem o merece e V. Ex• merece, neste instante, em conseqüência, os meus aplausos.
O :SR: N:Ji;Y MARANHÃO- Senador Nelson Carneiro, agradeço a V. Ex• pelo opor··
tuna aparte que presta. também ao nosso companheiro José Dias Macêdo.
Em primeiro lugar, V. Ex~ é uma legenda
dos homens públicos de bem, que tem dado
uma grande parcela de sua vida pelos _interesses deste País. V. Ex', que representa o
Estado do Rio de Janeiro, é homem do Nor~
deste, homem de nossa Bahia, cuja trajetória
acompanho desde quando muito moço, pois
no Rio de Janeiro, já o encontrava, nos idos
de 54, como Deputado Fedúaf, naqueles debates quentes com o lendário Monsenhor Arruda Câmara, da representação pernambucana. Agradeço a V. EX" a homenagem que
está pr~stando ao empresário José Dias Macêdo. E uma homenagem justa, homenagem
de um senador que conhece um empresário
progressista, una empresário que tem amor
a este País. Muito obrigado a V. Ex•
O Sr. Beni Veras um aparte?

Permite-me V. EX!
·

O SR. NEY MARANHÃO prazer, Senador Beni Veras.

Com muito

O Sr. Beni Veras - Senador Ney Maranhão, V. Ex• homenageia um ilustre cearense, que já foi alvo de re_conhecimento pelo
povo do nosso es.ta.do que, _em inúmeras opor·
tunidades, revelou a sua admiração por Jo!'té
Dias Macêdo. Na sua longa luta empresarial,
Jos_é Dias Macêdo foi capaz de vencer fortíssimos desafíos; caiu e levantou-se, inúmeras
vezes, e obteve uma fibra especial que faz
dele um dos;melhores representantes da de·
terminação do povo do Ceará .. A grande ca·
pacidade de negociação que José Dias Macêdo reveloU ·ao longo de sua vida permitiu-lhe
administrar suas empresas, Sociedades, empregados,,amigos;'de maneira superior, a tal
ponto que_ chega a ser uma unanimidade no
Ceará, reconhecido como uma pessoa respei·
tadora dos direitos alheios, amigo dos seus
auxitiarcs c capaz de gerar riquezas onde a
maioria da~ pessoas não vê mais do que_ uma
pequena oportunidade. José Dias Macêdo
tem aquela capacidade de somar. talentos, o
!=J:ue fez atrav_és Qa_utilização Qasm.aisyar_iadas
pessoas que com ~le trabalha.ram. Administra
de maneira cqn:_sçrjSu~l suas e_mpresa!'t, o_nde
não se encontra ninguém que guarde ressenti·
menta em relação as suas atitudes e decisões.
É, portanto, um hom.:m de natureza supe·
rior, que busca sempre o consenso, o acordo,
capaz de encontrar nas pessoas aquela par·
cela que se pod!=! somar aos demais para gerar
uma empresa forte e próspera como a que
d.irige tão bem. CQnh.:ço o -l?cal onde José
Dias Macêdo faz o s_eu lazer, E numa fazenda
chamada Canhotinho, em Quixeramubim, no
Estado do Ceará. E~sa fazenda tem em torno
de 1.500 a 1,soo heCtares de terra seca, árida
e; no centro dessa terra, existe uma pedra,
bastante _alta, um monólito que caracteriza
aquela região. Nada representa melhor o
temperamento, a fibra.: as qualidades de José
Dias Macê_do_. Em meio àquela região tão
inóspita, aquela pedra sobrevive há séculos,
revelando talVez. o tipo de ca.racterística que
o povo do Ceará .foi obrigado a possuir em
virtude da~ dificuldades que teve que enir.en·
tar. Com a luta, com a dificuldade, com_a
incerteza, José Dias Macédo adquiriu, como
aquela pedra, a permanência no tempo e uma
fibra especial. Muito obrigado.

O SR. NEY MARANHÃO -Senador Beni
V eras, o depoimento de V. Ex· neste pronunciamento que faço, h'omenageando o nosso
empresário José Dias Macêdo, é um atesta~
do, é um exemplo para o e~presariado brasileiro. É o atestado de um homem, como V.
EX" acaba de citar, peta sua experiência. re·
presenta hoje, no Senado da República,
aquele povo que luta a cada dia para dar
o exemplo de tenacidade, o nordestino, aquele. que "enverga mas não quebra".
V. Ex• citou muito bem: José Dias Macêdo,
é_um homem de trânsito hoje em todo o Ceará; tem o respeito de todos os seus concidadãos pela sua capacidade, pela maneira como
administra as suas empresas. Ele dá o exemplo a todos os seus empregados, seus subalternos de uma pessoa humilde, mas dinâmica,
que tem fé em Deus e fé em sua terra.
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Agradeço a V. Ex• pelo aparte.
Sr. Presidente, José Dias Macédo, labutando trabalhando na pensão do pai, cortando pão e pedaços de doce para o café e sobremesa dos fregueses,_ após as aulas, estudante
mediano, só tinha uma idéia fixa: vencer na
vida. Foi o descortino dos verdes horizontes
das praias de Camocim, foi o acrisolado tem~
peramento nordestino que lhe incentivou
n'alma a vontade decidida de vencer.
Empregou-se na casa de ferrag~m J. Torquato e, já,.em 1937, consegue uma representação comercial. Faz um curs_o de contador
que termina em 1940.
Sua vida comercial se modifica. O sucesso
c-omeçou a querer visitá-lo, quando, pelo
Ceará afora, vendia manteiga "garça'' e "gai\tOta'', e quando se tornou inspetor da Pneus
Pirelli.
Aos vinte anos, seu cunhado, Carlindo
Cruz, convidou-o para trabalhar em sua firma. De pronto, aceitou. Foi esta firma que
se tornou depois o núcleo do futuro Grupo
J: M8.Cedo, J8.nç3ndo José Dias Macedo para
a escalada comercial e empresarial.
José Dias MaCedo estava: pondo em prática
seu axioma de vida que era a ··vontade de
vencer". Foi trabalhar, erri 1939, na firma
de Carlindo Cruz. Na sua escrivaninha pôs
uma placa que dizia ostensivamente: ~·Hei
de vencer".
Qua~do Carlindo se ausentava, ele assumia a firma. Em 24 de maio de 1940 foi consti~
tuída a firma Carlindo Cruz et Cia. Era a
firrria de Carlindo e José. Tinha como objetiVo representações comerciais sob comissão.
Em 28 de março de 1942, homem economi:
camente modesto, casou-se com Dona Maria
de Souto_ Proença, esta tem sido a companheira, a inspiração e o apoio de sua vida
em fados os momentos. Casado, ingressou
no curso de Ciências Económicas, forman~
do-se em 1945, já pai de três filhos. ('asado,
pã.ra- ecOnOmizar- e capitalizar s"uá. "firma, foi
mo-rar- no hotel Moreira, de seu pai, e depois
com o sogro, Amilcar Proença, lá ficando
por três a·nos, quando nasceram seus três primeiros filhos: Angela Maria, Roberto c Aman1ia. Depois lhe nasceram mais cinco: Margarida, Mariana, Georgina, José e Manuel.
E: José Dias Macedo foi progredindo. Além
das representações. comprava e vendia açúcar e álcool, capitalizando, assim, a firma
Carlindo Cruz et Cia~
Em 1943 foi a vez ôe comprar babaçu para
a firma "Siqueira, ·ourgel''-. Em -11 de-maio
de 1944 fundou afiliai, em Recife, que Carlindo assumiria.
A firma de José Dias. Macedo, Sr. Presidente, no começo, era essencialmente familiar. Benedito e Fernando, seus irmãos, nela
trabalhavam e foram os gram~es responsáveis
pela expansão de J. Macedo. Era dito nos
meios fraternais~ Benedito voava demais em
seus propósitos de negociar; Fernando s_egurava os vôos do irmão para não voar alto
demais. E José Dias Macedo era o líder visionãrio, sim,- mas com os pés bem plantados
no chão.

e
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A firma J, Macedo começou a crescer, mas

no Nordeste e no Ceará, de modo especial,
suas perspectivas de alto faturamento não
eram muito grandes. Mas um grande passo
foi dado. Durante a Segunda Guerra Mundial, com soldados americanos nas bases do
Nordeste, começal-am a circular por aquelas

bandas os jeeps de fabricação ianque. E a
J. Macedo foi a primeira firma do Nordeste
a se interessar por eles. José Dias Macedo
escreveu para os Estados Unidos e pediu para
sua firma a Willys Overland a representação
no Ceará. Em 13 de agosto de 1947, a Wiltys
Overland fez da L Macedo e Cia a distribui·
dora exclusiva para o Ceará.--''Conseguir uma
revenda de um produto importado para nós
era uma aventura, porque n6s não tínhamos
condições reais de capital para pleitear aquilo", disse José Dias Macedo. Mas. dinheiro
e oficina para montar os jeeps apareceram,ousadia invulgar desse nordestino fabuloso.

O primeiro jeep chegou ao_ Ceará em fevereiro de 1948. De 1948 a 1951, graças à importação e revenda dos jeeps, a capitalização
da firma J. Macedo e Cia. tornoU uma progressão impressionante. Em 1951, quatrocentos veículos foram vendidos, tornando-se, assim, "uma das maiores distribuidoras de
jeeps do Brasil". Depois vieram a revenda
de caminhões FNM, representação_ da Mercedes Benz, da Ford, da Toyota, como também
dos tratares Allis, Chalmers, Fiat e Ford.
Em 30 de maio de 1952, a J. Macedo e
Cia. Ltda. tornou-se sociedade anôníma, J.
Macedo S.A. -Comércio, Indústria e Agricultura, sediada à Rua Floriano Peixoto, 176,
Fortaleza, Ceará, com um capital de dez milhões de cruzeiros.
Sr. Presidente, após J. Macedo tornar-se
sociedade anô_nima, com sua fibra de pioneiro
e__s_ua eterna vontade de vencer, ingressou
pelos caminhos do trigo que fez de 1~ M~c_edo
uma empresa fort(ssima. Na saga do trigo
entrou sigilosamente porque, do _contrário,
seus competidores o arrasariam. Era 1953.
Em 24 horas consegue licença de importação
de um moinho para produzir 150 toneladas
de farinha em 24 horas. Faltando-lhe dinheiro
para projeto tão grande, conformou-se com
um projeto menor: um moinho para 36 toneladas de farinha por dia.
L~vando _de__ro!Qã_o __se9:s_ ~qnçq:rre:n t~_s,_ ~aiU:
vitorioso e construiu o moinho de Fortaleza.
Logo, esse moinho de 36 toneladas/dia atingiu a capacidade de 298 tOíteladas em 24 horas. E com a aquisição -de um moinho de
Veneza, o Stucky, chegou ao número elevado
de 1.012 toneladas de farinha moída por dia.
E os moinhos de J. Macedo se espraiaram,
além de Fortaleza, por Maceió, Salvador, Niterói, Santos, Londrina, ltajaí e Porto Alegre. Em termos de 1989, "de cada oito pães
consumidos pelos brasileiros, um é produzido
com farinha de trigo das sete indústrias que
o grupo J. Macedo aciona em vários estados".
''Esses moinho~ representam 13% do consumo nacíonal, com uma capacidade mensal
de produzir até um milhão e. quatrocentas
mil sacas de farinha".
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Com o moinho de Fo_rtaleza, a economia
do Ceará abriu-se em perspectivas e foi beneficiada com "a panificação peCUária que
começou a ter rações balanceadas a partir
c.lo farelo".
O Grupo J. Macedo, Sr. Presidente, ramificou-se e e_xpandiu-se. Foi reSponsável por
mais de cinqüenta iniciativas. Mais da metade
não foi adiante. O grupo- diversificou-se e
cresceu em veículos e máquinas, em transformadores, em moagem de trigo, milho, rações, mass:as, condimentos, fabricação de biscoitos,_ cervejas, refrigeran_tes e· outras atividades.._
José Dias Macedo, Sr. Presídente, menino
pobre de Camocirri., visionáfio e pioneiro 'de
Fortaleza, é um nordestino vencedor.
Empresário realizado, não tinha ambições
políticas, embora sabendo que a política é
a razão da vida do cidadão e do bem do Estado como u,m todo. D.aí ª- ii;nportância- da política e 9-o homem políticO. Porque política é
a arte do fazer o bem comum acontecer. Na
política estão todas as decisõ_es que dizem
respeito diretamente aos interesses da cidade
e dos cidadãos.
Empresário coroado de êxito, embarcou
na política em 1958, sendo deputado federal
por três legislaturas seguidas, de 1959 a 1971
e suplente de senador de 1971 a 1987, exercendo o múnus senatorial por quatro meses
de 1~de setembro a 31 de dezembro de 1986,
razão por que, hoje em dia, é chamado carinhosamente de "Senador". Comó político;
"José DiaS Macedo participou de fatos históricos do País e soube represe-ntar as classes
produtoras no Legislativo, defendendo posições importantes da economia de mercado
e colocando, em todas as manifestações,
preocupações maiores com o interesse público". Não era deputado da tribuna, mas homem das comissões do Congresso.
Sr. Presidente, nessa incursão pela vitoriosa vida empresarial de José Dias Macedo,
uma coisa tem que ser ressaltada e o próprio
José Dias Macedo dá-lhe um enfoque enfático: O GrupO J. Macedo "reconhece e aceita
suas responsabílidades sociais com a comunidade onde atua, não somente através do estrito cumprimento de suas obrigações tributárias e trabalhistas, como também pela participaÇão em projetas de iniciativa ou de interesses dessas comunidades. O grupo sente-se,
igualmente, comprometido com a- proteçãc
do meio ambiente e qualidade de vida nas
comunidades onde atua".
Assim, Sr. Presidente, o Grupo J. Macedo
não tem caiXa 2, se sente comprometido com
ajustiça social e está de mãos dadas em defesa
da ecologia.
Sr. Presidente, é muito rica e vasta a trajetóiia da vida empresarial de José Dias Macedo. o·menino pobre de,Camocim, filho de
seringueiro, ficou rico e não perdeu o jeito
de gente, e comanda, hoje, um exército de
seis mil e quatrocentos 9perários e fatora
mais de meiO milhão de dól8.res. Mas em sua
trajetória vitoriosa, trêS breves considerações
devem ser feitas: 1. O homem pode superar
suaS-condiÇões e Vencer. É a confirmação da
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lei sociológica da ascensão social dentro de
um grupo democrático. 2. O homem que se
superou é'um nordeStiito e isso afirma e confirma que_ os nordestinos não estãq fadados
a viver sob o estigma da miséría ê da morte
prematura. _3. E o que fez e faz esse grande
nordestino é no Ceará e para o Nordeste,
provando com isso que tanto o Ceará como
o Nordeste são viáveís para o desenvolviniCnto.
Sr. Presidente, analisamos uma vida que
veio do nada e, hoje, ei-la rica e vítoriosa.
Isso ~onfirnia siniplesmente que _o trabalho
compensa e enriquece e quem trabalha pode
vencer. Quando olhamos a miséria que nos
cerca, quando vemos a pobreza que se: ostenta a nossos olhos, a vida de José Dias Macedo
é um alento contra o desespero. O pobre
pode ter vez. Com luta e um pouco de sorte,
a vida pode sorrir para cada um._ E iss_o é
muito mais animador porque a vida que,
aqui, traçamOs é a de_ um nordestino que,
nascendo pobre fugju, pelo trabalho e pela
tenacidade de vencer, a seu destino de pobreza. A vida de José Dias Macedo afirma qu_e
o nordestino pode fazer o destino mudar.
Destino que parece fatal: viver na pobreza.
A vida de José_ Dias Macedo prova que tudo
pode ser diferente. É só acreditar no trabalho
e no esforço pesso~!,
O Nordeste foi sempre o pensamento
maior da luta e dos empreendimentos vitoriosos de José Dias Macedo._ Não fez como tantos outros que levaram suas vitórias para o
Centro-Sul do País. Teimosamente ficou no
N ardeste para engrandecê-lo.e promover efetivamente seu desenvolvimento. E' conseauiu. É a prova da viabilidade do Nordeste~
E uma piova de que o Nordeste não precisa
mendigar, mas de homens que acreUitam em
suas enormes potencialidades. Os homens e
os poderes promovendo o Nordeste, a resposta positiva virá nece.ssa:riamerite.
,
Sr. Presidente, exaltando a vida de José
Dias Macedo, nome-que virou legenda pelo
Non;leste afora, torç_o que o exemplo desse
grande empresário ·seja a semente do _surgimento de o_utros tantos nordestinos tõrri sua
visão, seu pioneirismo e sua deterrhin·ação
ej].caz, para o bem do Nordeste.. pará o desenvolvimento do Nordeste e de nosso País como
um todo.
Tenho dito. (Muito bem!)

Durante o disCurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr. Beni V eras, Suplente de Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Aureo Mello.
· O SR. PRESIDENTE (Áureo Me !lo) Concedo_a_palavra ao nobre Senador _Ruy
Bacelar. (Pausa.)
_
S. Ex!- não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lavoisier Maia. (Pausa.)
S. Ex~ não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revísão

~
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do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senado-

res, o Presidente da Polônia, Lech Walesa,
em visita nesta semana aos E!.tadOs Unidos
da Améric'a, recebeu do Pres-id-ente Geoige
Bush a informação de que os Estados Unidos
vão perdoàr 70% (setenta por cento) da dívida polonesa de 2,9 bilhõ.es de dólares para
com os cofres do governo norte-americano.
Os Estados Unidos contribuíram para que
o Clube de Paris também decidisse perdoar
cerca de 50% (_cinqüenta por cento) da dívida

polonesa para com os governos ocidentais.
O próprio Governo brasileiro, o segundo
maior .credor da Polónia, reSolveu acompanhar a decisão_ do Clube de Paris, perdoando

em 50.% (cinqüenta por cento) a dívida d-a
Polónia para com o Brasil, dívida essa que,
originalmente, era de 2,2 bilhões de dólares
e está hoj_e em 3 bilhões de dólares. Portanto,
quase igual, senão maior que a dívida da Polônia junto ao Governo dos Estados Unidos.
De qualquer maneira, a .imprensa registra
que o Brasil é o segunçlo maior credor da
Polônia. Essa dívida de_ quase 3 bilhões de
dólares fica diminuída para cerca de 1,5 bilhão de dólares.
O Ministério das Relações -Exteriores~- 30
explicar essa decisãó, disse quC se trata de
questão _de realismo político, uma vez que,
caso o Brasil viesse a obstruir o consenso
no seio do Clube de Paris teria dificuldades
em ter um tratamento semelhante na hora
em que aquele clube vier a examinar a dívida
do próprio ~rasil.
A dívida original do Brasil com o Clube
de Paris, que reú,ne os governos, é de 9,7
bilh<;)es-~tualmente já pa'isa de 10,5_bilhões
de dólares.
Assim, o Brasil acompanhou o interesse
dos demais credores, principalmente os do
GrUpo dos Sete - Estados Unidos, França,
Grã-Bretanha, Itália, Japão, Canadá e Alemanha-, empenhados na solução do problema polonés~
O Poiüo iinportante que cabe aqui mostrar,
Sr. -Presidente, é como será possível aos paíse.•:; devedores do Terceiro Muitdo, em especial com o papel -fundamental do Brasil na
coordenação desses países devedores, fazer
com, que essa tomada de posição dos países
credores não seja apenas para com a Polônia,
mas seja principalniente com todos os países
do :;rerceiro Mundo.
Cabe ao Brasil, nesse instante, o papel fundamental de coordenar esforços junto aos demais países devedores, para que se tome uma
ação na direção de' não se procurar cobrar
a dívida externa dos países em desenvolvimento, dívida essa que aumentou sobremaneira em função da própria política mône·
tária, creditícíã, política fiscal do governo do~
Estados Unidos da AmériCa e _dos governo!
dos países do primeiro mundo.
Assim, Sr. Presidente, ies-salto a imPor
tância do Goverilo brasileiro agir nessa dire
ção, com o apoio do Congresso Nacional.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O SR. PR-ESIDENTE (Áureo Mello) Concedo ~ patavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
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tantes sítios da. Freguesia de Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro do Tomar de Cotinguiba.

Aracaju já era um .entreposto portuário
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG
com um movimento intenso. Localizada à
(PFL- SE. Pronuncia o seguinte discurso.)
mar~m do rio, a cinco quilômetros de sua
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, é com
foz, ela permitia fácil e rápido acesso a qualgrande alegria que gostaria de deixar aqui
quer embarcação.
- · :.registrado os cento e trinta e seis anos da
A foz do rio Sergipe era larga e profunda
fundação da cidade dos CaJueiros ·e dos Papaaté a década de 30. De lá para cá" é que ela
gaios, completado:; no dia_17 de março.
se tem transformado numa barra c;ada vez
Trata-se do elogio insuspeito aAracaju por
mais estreita e obstruída por compostos aluum filho de Laranjeiras que encontrou, na
vionais.
capital- do estado, todo o impuls?_ para seu
A· etapa histórica em que Aracajn tornoucrescimento intelectual, sua profissíoiiali:Z.a- ·
se ·capital da Província é uma ·época de· paz
ção, seus vfuculos de amizade, sua carreira
e .conciliação, r'?'presentada por tentativas oupolítica.
sadas, realizações e muito progresso. O PresiEm Aracaju aperfdçoei meus primeiros esdente da Província - Inácio Barbosa, era
tudos; depois, fui p(\ra Salvã.dor, onde fiz meu
urn homem bastante inflado pelo espírito procurso de Medicina, e voltei para Aracaju,
gressista da época.
onde me iniciei na profissão médica. No seio
Logo após a instauração de Aracaju como
de seu povo amigo e generoso iniciei minha
capital da Província, eram instaladas, lá, a
vida política, nessa cidade hospitaleira. -AÜ1·
Alfândega e a Mesa de Rendas da Província.
da hoje tenho minha residência na capital.
Foram também inãuguradas uma agencia_ de
Aracaju; entr-andO ria- sua adolescência urCorreios e uma Subdelegacia de Polícia. Isso,
banística, espelha o contraste entre a siinpli~
além do feito .maior -- a reforma da barra
cidade de seus habitantes e a pujança de cende Cotinguiba. Dessa forma, em meados do
tro de todos os serviços de um estado.
século XIX, São Cristóvão foi abandonada
No tabuleiro de xadrez que ·seu traçado
como capital da Província. Sãõ Cristóvão,
urbanístico apresenta, deparamo-nos com
além de se localizar na área mais 'baiXa do
prédios e monumentos antigos, ladeando
vale do rio Paramopam·a era uin pónto de
avenidas intensamente arborizadas.
acesso fluvial muito problemático. Outra raEnquanto isso, o progresso faz-se presente
zão- determinante da ·mudanÇa da c'apital foi
na quantidade e nos traços tlos prédios, sem
o rranspotte de cana-de-açúcar, principal
negar o verde que se· alastra pela cidade~
produto da região à época. A produção de
acompanhando as dimensões do espaço ocupado pelos ediftcios.
·
- cana-de-açúcar teve_seu transporte deslocado
do vale do rio Vasa-aarris, para a regiã-o do
. É justamente na histórii-dessa cidade, Sr.
Cotinguiba.
Presidente, que encontramos as raízes do
Localizada Aracaju como novac_apital da
contraste __que vemos em suas formas~ Por isProvíncia ainda no século XIX, a preocupaso; ·é necessário lemb!armos que a Aracaju
ção que toma porte é a sua estr~tura urbanísde hoje foi o humilde povoado de Santo Antica. O projeto, a ordem da área dessa nova
tônio de Aracaju até meados do século XIX.
capital constitui Uin deS3fiO--aos urbanistas,
Enquanto Santo Antônio de Aracaju era
engenheiros de ent_ão ,_ uma vez que a área
uma praia muíto pouco habitada, São Cristóse apres·enta _com pântanos e c;4arcos carrevão, que era a capital da Província,' se caracterizava como inóspita nelá não se tinha possi-. gados de materiãl aluvional.
Os trabalhos de urbaJ;IiZ(lção foram entrebilidade de abrigo a ataques pelo mar; vindos
gues a Sebastião José Basílio Pirro, capitão
de onde viessem. Esses _e outros maiS foram
motivos estratégicos cogitados para a necessi- - de engenheiros que ficou com esse encargo
até 1848. Aracaju foi a primeira cidade que
dade premente de mudança da capital da Proteve suas linhas plan_ejadas no Brasil. Com
víncia.
ela, o engenheiro Pirro lança -as Ii~a~ geoméAfinal, em 17 de março de 1855, a mudança
tricas no desenho urbano brasileiro, contrada capital foi efetivada através_ da Resolução
pondo-se à irregul~ridade que apresent~vam
Provincial n9 413, que elevà:va à categoria de
as cidades Q.ue se construíam segundo as concidade o povoado de Santo Antônio de Aradições topográfícas naturais.
. .
caju, na Barra do CotingUiba, com a denomi·
Passaram-se anos e a Aracaju- llãscida do
nação de cidade de Aracaju.
raciocfnió geométriCo do engenheiro Pirro,
Também o art. 49 dessa resolução já transdo espíritO evoludõriista do- Presidente dã
feria a situação de -capital da Província da
Província de Sergipe - Inácio Barbosa cidade de São Cristóvão para a cidade de
tem sua feição hodierna bastante modificada
Aracaju. Dessa forma, Srs. Senadores, pelo
pelo progresso que a envolveu.
mesmo documento, a Resolução n~ 413, de
17-3-1855, Arãcaju ..íúl duj)fãffiente proritoM · - Atualmente Aracaju já se constitui num
importante pólo industrial cercado de áreas
vida: de povoado â cidade e de cidade à capital da Província.
marcadas pela produção alimentar - agrícola e industrial - e têxtil.
Naturalmente, mudança drástica como essa tem suas razões econóniiC_as. Assim, é imAté:áqui nãO Citamos o boom de progresso
portante considerar_que op_ovoado de Santo
provocado pelos poços de petróleo de CarAntófiiõ-âei\racajU, enl meados do século
mópolis e da plataforma submarina. A partir
XVIII, já estava incluído entre-oS mais impordaí, Aracaju alçou a fisionomia: da "Capital

e
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Em conseqUência disso, toda

O SR- NELSON WEDEKIN (PDT- SC.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, quando o Presidente
Feriúiildo_Collor de Mello anunciou aos quatro cantos_do Mundo que faria um Governo
liberalizant~, çomprometido com a modernidade e a abertura das relações económicas
cOm o resto do Mundo, Sua Excelência provavelmente não peDsou nas pressões externas
pano de Carmópolis, que viveu de 1913 a que iria sofrer para cumprir suas promessas,
1956. O poeta teve oportunidade de viajar pelo meilos na profundidade que exprimem
por todo o Estado de S.ergipe e pôs a sua os conceitos de tais palavras ..
sensibilidade inocutiva a serviço da arte de
A aceler.ada reciu_ção das alíquotas do imretratar nossas paisagens, nosso povo, nossos
posto de import'ação nos diVersos se toreS .e
anseios, enfim, nossa vida. FoCalizou eni.
o precedente da quebra da reserva de merAracaju não apenas o aspecto laudatório,
cado na área de informática criaram uma formonumental ou histórico, mas a vida coti- te demanda para o reconhecimento de patendiana de seu povo em sua grandeza ou incontes em campcis da maior importância, tanto
gruência, em sua eloqüéncia ou em seu silêndo ponto de vista estratégico como por consticio, em seus amores e desamores.
tuírem ricos potenciais de expansão do merPermitam-me, Sr. Presidente e Srs. Senacado interno, como é o caso da química fina
dores, que reproduza aqui essa singela poesia
~ particularmente, d.a produção de medicaem homenagem a capital do estado e ao seu
mentos.
~
br:'oso povo.
Multinacionais do setor .lid,erad,as pelo ca-pital norte-americano (~4,5%),,seguidas pela
Canto da Cidade Amiga
Alemanha, Suíça_, França e Ingl.aterra, absorJosé Sampaio
vein 85% do- me?$;.ª-.®. b_rasileiro no abastecF.
mente de produtos fármacos. São cerca de
Aracaju caminhando nas mãos dos ar8.000 tipos de medicamentos, de elevadís-.
quitetos
sim() Valor agregado,' não pelo custo da proNas mãos suadas dos carroceiros,
dução em si, mas por diferenciações camufla- .
Dos. poetas, dos seUs artistas
das,~embalagens, propaganda e todas as práSentindo no coração
As pancadas dos pés das mulheres çla _ ticas que só a imaginação criativa dos grandes
coriglomeiados oJigopo_liz~dos _pode alcannoite.
_ __ _ __ çai'.
Criaturas que levam no sílêncio dos
A abeituni às importações não foi suficienolhos
.
.
te para aplacar a voracidade desse segmento,
O rumo desses gritos que morrem
que agora pressiona as autoridades brasileiras
trancados
pelo imediato reconhecimento de suas patenDentro do peito.
tes, acompanhado de uma série de privilégios
Nas casas apagadas na sombra,
que, sem dúvida alguma, iria sucatear a capaO amor florescendo
cidade instalada dos laboratórios nacionais
Que o amor é _um, mil'!-~e inf4tito.
existentes_e Tiribir o nascimento de novas emJá ouvi os poetas de Aracaju.
presas _e. os esforços de pesquisa de laboraVi as suas ruas largas de luxo.
tórios brasileiros tradicionais, como Vital
Queria agorci caminhai c_om Os ladr<:?es
Brasil, Fundação Oswaldo Cruz, Instituto
pela noite,
Manguinh_os e tantos qutros..
.
Atravessar os subúrbios escuros e suAlém do atual tamanho do mercado brasijos,
leiro de produtos fármacos, sua tendéncia é
Para sentir a grande poesia que está
de crescimento acelerado, uma vez que, de
perdida.
acordo com estudo da Secretaria de Ciência
Apertar cordialmente as mãos dos mae Tecnologia (publicado no jornal O Estado
loqueiros,
de S. Paulo, de 5-9-:-9_0), apenas 23%. da popuPassar a noite de inverno debaixo da
lação brasileira (27 milhões) consome 60%
Ponte ouvindo as suas histórias,
dos remédios vendidos_, _o_ que significa um
Para que eu sentisse o coração de Arabaixfssimo consumo pelos 77% restantes (113.
caju batendo no silêncio da noite.
mílhões de -pessoas). Em relação aos Estados.
Acariciar a:-cabecinha suja de areia
Unidos, é de um para dez a diferença do
Desses pequenos desamparados
Brasil no consumo per capita de remédios.
Que fugiram dos bairros diminuídos.
se o mercildo ·brasileiro está entre os cinco :
Ouvir as vozes que estão mortas nos
maiores do Mun~o. essa defasagem em relaseus rostos cavados,
ção a pafses igu31mente populosos provavel~
Para que eu pudesse ouvir o coração
mente situará o nosso País entre os primeiros
de Aracaju batendo de noHe no silêgcólOcãdos.
cio.
__
o-elevado grau de essencialidade do mediEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
caniento faz corri que a quantidade prOcurada
e o preço cobrado se mantenham praticamente inalterados ante as quedas da atividade
O SR. PRESIDENTE (Aureo Mello) económica e da renda que se verificam em
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson
quaSe t9do o Mundo. Em conseqüência, a
Wedekin.

a cidade_ torna-se _um grande centro de interesse turístico.
Ao encerrar essas rápidas e modestas palavrassobre o aniversário de Aracaju, gostaríamos de_acresc_entar o registro vivo de sensibiHdade .estética que só o verdadeiro artista
é capaz de nos ofertar.
Trata-se de poesia de José Sampaio, sergi-
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margem de lucro dos produtores é mantida
e'm períodOs recessivos, e pode até aumentar,
considerando-se o elevado grau de concen~ _
trar;ão do setor _e a possibilidade de_ práticas
cartelistas.
Segundo a .própria AssociaÇão Brasileira
da Indústria Faimacêutica - entidade que
também abriga as 49 multinacionais que dominam a indústria fãrmacêutica em nosso
País - o faturamento do setor no ano passado aumentou 11,5% em relação a 1989, período em que o _PIB sofreu ,uma_ re9ução de
3,85%, com o setor industrial apresentanÇo
u·ma queda de CefCa de 8%
_
Gigantescos gi~J.pos qufrriicos; como a ICT,
a·Bayere a Ciba Geigy, estão contando_-co!fi.
seus· empreendimentos farmacêuticos pra
compensar a intensa queda na rentabilidade
de seus outros setores. A GSJZeta Mercantil,
de 8 de janeiro último -em transcrição de
matéria publicada do Financial Times, de Nova Iorque-, informa que, no caso da ICI,
os medicamentos representaram apen_as 11%
das vendas, -mas -contribuíram com 75% nos
lucros do tercefro t~ffiestre de 199.0:
O governo japonês, segundo a mesm~ fonte,.já adotou u·m sistema_ através do qual os
preços de todas às clrogas serão reduzidos
de 10 a 15% a cada dois anos. Nos Estados
Unidos, o Congresso aprovou, em novembro
último, um projeto de lei forçando as empresas a ofereCerem--descontos substMciais ao
programa federal de medicamentos·.
ContestandO ~·preSsão exercida Pelos 'Go~
vemos dos países detentores- de capital, um
doS diretores aa I CI'- Peter DOYle .....:... àeclarou para a menCiOó:ida forite que o GoYemo
dos Estados Unidos fazem ·questão de elogiar
o sucesso de suas indústrias, mas aó meSiilõ
tempo reduz os gastos com a saúde. E acrescentou -que o Govenio britânico deveria também ser cauteloso em relação às possibilidades de reduzir as despesas com .a ·saúde,
porque as empresas farmacêuticas têm dma
grande importância para a performance· in~
dustrial do país~ tendo oferecido uq~ sqperávit
comercial em 1990,.s.ó no setor cJe, medica,rnentos, de 955. mÜ}J.ões de libras ,este:çlipaS,
o equivalente a. US$_ ~,84 bilhão.
Adianta o Financial Times que 80% dos
remédios atualmente mais vendidos perderão
suas patentes protetOras dentro dos próximos
cinco anos, quando terão que enfrentar a
competição de cópias genéricas bem mais baratas, reduzindo sua rentabilid_ade._ E conclui
que, "além da grande onda de fusões ocOrridas
nos últimos- anos, as empresas farmacêuticas
'"estão se envolvendo, no Mundo inteiro, numa complexa série de alianças estrat_égicas".
Sr.'-Presidente, Srs. Senado~s. está claro
que, não podendo ma;nter as margens de lucro em seus próprios países, as multinacionais
do setor de medicamentos vão procurar refúgio em outros mercados, como no Brasil, onde, ao lado do seu expressiVo tamanho, existe
a vontade expressa do Governo de internacionalizar a economia, em nome da propalada e utópica modernidade, competitividade
e quebra da cartelização.
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Como se não bastasse, afrontam os poderes
constituídos com preços extorsivos, na mais
flagrante insensibilidade para com os grandes
problemas de saúde _da população brasileira
na fase mais crítica de sua viâa económica.
Entre s_etembro e dezembro do ano passado, período em que os preços estavam liberados e a inflação dos três meses atingiu
97,25%, constatou-se que 17laborat6_rios estrangeiros tinham elevado os preços dos medicamentos entre 508,2% e até 1.997,61 %,
como foi o caso da xilocaína, que custava
Cr$ 20,11 no momento da liberação e, nu
dia 18 de janeiro, estava em Cr$ 421,83. Trata-se de um flagrante caso de abuso do poder
económico e um crime contra a saúde e a
vida do povo brasileiro.
Como o Ministério da Justiça convocou os
responsáveis, que são passíveis de enquadramento na Lei de Defesa dos Direitos Económicos- importante instrumento legal aprovado pelo Congresso Nacional no ano passado- in~ensificaram-se as pressões e retaliações para o reconhecimento de patentes de
produtos fármacos, que estão _vedadas desde
1971, qua-ndo a aceleradã verticalização das
multinacionaiS arileaçaVa a "i:ridústria nacional, ? exemplo do que acabou acontecendo
em seus países de origem com a absorção
de inúinei'as pequenas e médias empresas.
De capital excJusivamente nacional, existem no Brasil cerca de 400 laboratórios em
~cionamento, abrangendQ apenas 15% do
mercado. Segundo o Pre_sid~nte da Associação Brasileira de Qufiniça fina - Abifina:,
trata-se de um patrimôJliO d~ mais de US$
1 bilh<io e cerca de 150 mil trabalhadores que
se vêem ameaçados.
Primeiro, foi a redução de até 85% para
20% das alíquotas de importação dos produtos farmacoqufmicos, quando foi anunciado
anteriormente que tal redução seria feita gradativamen_te, até 1994. Conio se constata, a
medid~ foi inócua quanto à redução dos preços, porque os produtores são os mesmos lá
fora, e os óligopólios podem manipular quantidade~ e preços para manter as margens de
lucro. D.e qualquer forma, a possibilidade é
uma ameaça permanente para as pequenas
empresas de capital nacional.
Quanto ao reconhecimento de patentes, os
lobbies crescem a cada dia. Para se ter uma
idéia, basta lembrar o artigo da Gazeta Mercantil, de 7 de agosto do_ 3J10 passado, comen·
tando a missão da América Latina da Pharmaceutic3.l Manufactures Associat1os
(PMA), entidade sediada em Washington
que, em 1987, pediu a abertura de uma investigação contra o Brasil. A missão, liderada
pelo vice-presidente da entidade, voltou agora para ..mostrar as vantagens do reconhe~
cimento brasileiro de patentes".
Eles pedem, entre outras coisas, um prazo
de proteção de 20 anos a partir do pedido
de registro ou 17 anos a contar da data da
concessão, que o IicencianleDtO conifiuiSório
s6 ocorra em casos extremos, ·com_O_ epidemias ou guerra externa; que o inventor possa
impedir a irilportação de produtos que já estejam protegidos por patentes no mercado bra-

sileiro; que a exploração comercial da patente
poSsa ser feita através de importação quando
não se justifique a produção do medicamento
localment_e. A missão da _FMA, e os dirigentes locais desses ~rupos ,_representados na IQterfarma, t~mbém estão pleiteando às autori·
dades brasileiras que, uma vez aprovada pelo
Congress6NB.cional, a lei entre em vigor imediatamente.
-Suas reivindicações implicam na extinção
de vários artigos do atual Código Brasileiro
de Propriedade Industrial (Lei n" 5.772), implantac!o em 1971, e algumas já estão inseridas nas Diretrizes de Ação da Política Industrial editadas em junho do ano passado.
Eiri linllaS gáais, o PMA e a Interfarma
querem o reconhecimento pleno, imediato
e sem prazos de carência ou de forma gradativa, das patentes, bem como o afastamento
úo Governo no controle dos preços e quanto
à restrição às importações.
E o mais grave é que tais reivindicações,
incompatíveis .com os interesses dos empreendimentos de capital eminentemente na~ional, vêm_ ao encontro dos objetivos que
foram anunciados pelo Presidente Fernando
Co11or desde a fase d,e,carnpanha, com o objetivo de neutralizar a resistência dos nossos
credores externos e do FMI na questão da
negociação da dívida e na continuidade do
carreamento de diVisas para financiar Qs invesfimeD.toS exJernQs em nosso País. -Nesse se~tiQo~ o Jo~al do Brasil, de 20
de maio dÕ ano passado, em matéria da jornalista Mariiete Mundin. trazia a seguinte abertura:

"O Governo decidiu reconhecer aspatentes de produtos farmacêuticos, qufmi- cos e alimentos e autorizou a formação
de uma Comissão Inteiministerial para
rever o Código de Propriedade Industiial.
A idéia - continua - é apresentar
esta decisão política na próxima reunião
do Acordo Geral de Tarifas- e Comércio
para, em contrapartida, conseguir a retirada de restrições comerciais impostas
às importações brasileiras pelos EUA."
Sr. PJ:eSidente, srs:-Senadores, o ar&umento dos técnicos do Governo é que o isolamento do Brasil é prejudicial para as relações
oomerciais e para o próprio desenvolvimento
tecnológico. Mas_ el~s não vêem as conseqüências quantO ã excessiva dependência
num setor estratégico co_~o o far01~cêutico.
Não levani em _conta~ _por exemplo, a riqueza
da fauna e da flora brasileira, cujo conhecimento já e-do domínio dos nossoS pesquisadores. E não consideram o pouco caso que
se tem atribuído em nosso Pafs ao financiamento de pesquisas tecnológicas; nem à necessidade de proteção às indústrias nascentes,
que ainda não amortizaram seus custos fixos.
Qualquer decisão pol.t'tica que ignore esses
a~pectos é, no mínimo, apressada, como,
aliás, mostra a cronologia do reconhecimento
de patentes pelos países do Primeiro Mundo.
O Japão, por exemplo, só permitiu o registro
de patentes em 1976, quando o mercado interno já era controlado por grupos nacion~s,
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e aquele País se torna-va o segundo maior
exportador mundial no setor de fármacos.
A Suíça só começou a conceder patenteamento quando abastecia seu próprio consumo em 72% e era a terceira maior ve·ndedora
de remédios. A Alemanha Oriental é outro
exemplo, só aceitou conceder patente a-processos e produtos farmacêuticos em 1968.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, as empresas nacionais, através da Associação Brasileira da Indústria de Química Fina, propOem
que as autoridades brasileiras reconheçam as
patentes no prazo mínimo de dez ano-s para
processos e· quinze anos para pfõdutos. Os
empresários nacionais do setor garantem que
a adoção imediata do sistema de patentes
Criaria uma reserva de mercado às avessas.
para as empresas multinacionais, que já dominam 85% do setor.
A questão merece a formação de uma frente ampla nesta Casa, a fim de que se defenda
um segmento económico de amplas possibilidades para a indústria local e da maior importáncia para a saúde e a vidã. de 140milhôes
de brasileiros.
Precisamos defender a revisão do Código
de Propriedade Industrial, sim, mas com a
manutenção do prazo de carência e outros
dispositivos que assegurem a criação de condições estáveis para que as empresas nacionais possam competir em igualdade de condições com as multinacionais que" exploram a
química_ fina em-nos·so Paí~. ·
_· _
Esta Casa-_do_Congressõ-onão _po-de mais
permitir que façam acordos internacionais
contra os interesses nacion.ãiS, COmo_ declirou
o presidente da Antifarma, Francisco Alberto _de Souza Teixeira, para o Jornal do Brasil,
de 26 de dezembro último:
" .. ~ _o_reconhecimento das patentes no
Brasil, além _de estar incluído na política
industrial do Governo Collor, faz parte
dos ac_o.çdor. internacionais realizados pelo Governo brasileiro."
Governo brasíleiro compreende os Três
Poderes e o Congresso Nacional não se comprometeu com nenhum acordo internacional
de reconhecimento de patentes no setor da
química fina.
Por isso, proponho que nos aprofundemos
no exame da questão.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito beml)

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello)
Concedo a palavra ao nobre Senador Odacir
Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, um dos objetivos declarados do programa de campanha do Presi~
dente Collor. agora reiterado no bojo do Projeto de Reconstrução Nacional, é o de reduzir, no prazo mais curto possível, as disparidades de renda do País, entre classes sociais
e regiões.
Esse compromisso abrange basicamente as
duas regiões historicamente mais careriieS"Ctô
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País, o Norte e o Nordeste._É n_elas que se

concentram os maiores bolsões de miséria,
analfabetismo e atras_o do País, em que pese
o imenso potencial econdmico __que- ostentam
e q~e, uma vez explorado com: critério, rever·

tena não apenas em seu próprio benefício_,
mas no _de todo o Pais.
Faço esse preâmbulo para con-statar que,
embora as louváveis intenções continuem a
ser explicitadas, bem pouco de concreto, até
aqui, pode ser registrado nessas questões. E
ainda: nesse particular, a região Nordeste
ainda leva alguma vantagem em relação a

região Norte. O Presidente Collor fez insta·
lar, há algum tempo, uma ComissãO ]nterministeriai para o Nordeste, com o .o.bjetivo de
projetar mudanças no perfil sócío~econômico
da região.
Essa comissão reuniu-se algumas vezes e,
em breve, mais precisamente, no próximo
dia 3d~ abril, em reunião da Sudene, serão
conhecidas as diretrizes desenvolvimentistas
que concebeu para a região_L O Presidente
Collor pessoalmente prestigiará aquela reunião, cujo desdobramento poderá efetivamente ser o de mudanças concretas na região.
Quanto à nossa região Norte, a Amazônia,
hoje, no centro de polêmica mundial, continua carente de igual tratamento. Na ocasião
em que o Presidente concebeu a Comissão
Interministerial para o Nordeste, sugeri-lhe
que fizesse o me_smo e, com idêntica urgência,
para a Amazôma. A sugestão _foi bem aceita.
Afinal, as duas regiões enfrentam dramas assemelhados e necessitam de atenções de igual
teor.
Para minha surpresa, entretanto, até aqui,
existe apenas a Comissão Interministerial do
Nordeste. A região Norte_ continua 'de lado.
Ora, Sr. Presidente, SrS. SCilâ.dores, não
há com:o silenciar diante desse quadro. NiÕ.guém ignora que a Amazónia, hoje, está no
centro da cobiça intemacionaJ. Sob argumentos variados, mas que, em comum, não eSCondem a intenção d_ominadorã dO_S it'_"andes grupos económicos, tenta-se mostrar a incompetência brasileira para gerir uma das regiões
mais importantes do planeta.
Neste momento, o que deveria fazer o Governo brasileiro? Em minha opinião, mostrar
o z~lo que lhe merece aquela vitar região,
dedicando-lhe estudos e pesquisas, além de
investimentos con~retos que ajudassem a reduzir os bolsões de miséria e subdesenvolvimento. Nada disso, porém, está a-contecendo.
O que há de concreto, até aqui, é um documento, elaborado pela Sudam, contendo sub~
sídios para orientar a ação do GovernciFederal na região, no período de 1991-1995-2000.
Esses dados, obtidos e levantados na região,
por gente qualificada, que a conhece de ponta
a ponta, deve instruir os técnicos do Governo
Federal, reunidos em comissão interministerial nos moldes daquela instalada para tratar
do Nordeste.
Desnecessári<? citar aqui estatísticas da ca~
rência da região Norte. Elas são fartamente
conhecidas dos principais orgaiiismoS internacionais ligados a questões de desenvolvi~

mento regiona!. Po9e-se dizer que, tal como
o Nordeste, o Norte lidera alguns índices nada lisonjeiros: analfabetismo, mortalidade infantil, doenças endémicas, desemprego, êxodo rural etc. E tem cpntra si, hoje, algo de
que õ Nordeste está poupado: o olhar crítico
internaciomd, que, sob pretextos variados,
quer tornar a região um santuário intocável
incompatível com a prosperidade e o desen:
volvimento económico.
O que aqui pio ponho, na qualidade de Vice-Líder do Governo e, principalmente, na
de representante de um dos mais carentes
estados -~a região Norte, que é Rondônia,
é a imediata instalação de uma comissão Interministerial destinada a formular uma política desenvolvimentista para a Amazônia.
·Mas não apenas quero propor a esta Casa,
que acaba de instalar um Fórum Nacional
de Entendimento, que "iliclua a região Norte
em suª_ pauta de discussões. Mais precisamente, que inclua o resgate econômico e social daquela região, cuja carência expõe hoje
o Brasil internacionalmente a situações constrangedoras, em sua temática prioritária.
A Amazônia, Sr. Presidente, Srs. Senado~
res, não é problema, é solução. Se assim ainda não ocprre. A culpa não é da região, mas
da atenção que lhe dá o Brasil. Jamais teve
a re_gião No:rte a__atenção que, por exemplo,
mereceu ~ regi,ão Sul com Itaipu, cuja constru_çaó e-nvolveu a soma de esforços e poupanças de todo o País, em benefício direto
de uma região apenas.
O pacto social, objetivo prioritário hoje
-do Governo Federal e 'da classe política, é,
a meu ver, a oportunidade adequada de disCUtir tema dessa relevância. A Amazónia, sen~~~~· não p~de continuar tema apenas dos
que não a conhecem e que sequer falam nosso
i~ioma. É ~reciso que se torne, de fato, prionQade nac10nal. E o ponto de partida é o
seu resgate económico. Como falar em ecologia num ambiente de carência plena?
O meio ambiente começa no bem-estar do
homem,J?ois, até prova em contrário, é ele
a obra-pnm~ da natureza.
Era o que' tinha a dizer. Muito obrigado.
(Muito bem!)
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Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessão, designando para a ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno suplementar, do Pro~
jeto de Resolução n9 17, de 1987, de autoria
do Senador Itamar Franco, que institui o Museu Histórico do Senado Federal e dá outras
providências, tendo
PARECER sob n•!O, de 1991, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.
O SR. PRESIDENTE (ÁureoMello) -Está encerrada a sessão-.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30
minutos.)

ATA DA 204' SESSÃO,
REALIZADA EM 6-12-90
(Publicada noDCN -Seção II- de 7- U·90)
Retificaçáo
No Parecer n9 425, de 1990, à página n9
7860, 1' colu~a, na sua numeração,
Onde se lê:
Parecer n9 •1:15, de 1990
Leia-se:
Parecer n~ 425, de 1990
PORTARIA N• 10, DE 1991
O Primeíro Secretário do Senado Federal,
no uso das suas atribuições regimentais, resolve designar Mário Sérgio da Silva Martins,
Analista Legislativo, Juliano Lauro da Escossia Nogueira, Analista Legislativo, e Doracy
Carvalho Reis, Analista Legislativo, para sob
a presidência do primeiro, integrarem Comissão de Inquérito incumbida de apurar os fatos
constantes do Processo n? 004898 91-5.
Senado Federal, 15 de março de 1991. Senador Dir~~u Carneiro, Primeiro Secretário.
Ex:trato de Contrato

O SR. PRESIDENTE (Áureo Mello)- Na
sessão terminou o prazo para apreEspécie: Contrato n9 001/91, celebrado ende emend~ _ao Projeto de Reso- tre o Senado Federal e a Empresa Brasileira
luçao n" 10, de 1991, de autoria do Senador de Infra-Estrutura Aeroportuária - INJut~hy Magal~ães, que moc;Ufica disposição
FRAERO.
,
re~ental d~ mclusáo de matéria effi Ordem
Objeto: Concessão de uso de uma área de
do D1a, e dá outras providências.
4m2 no Aeroporto Internacional de Brasília,
Ao projeto não foram oferecidas emendas.
para apoio aos membros do Senado Federal,
A matéria se;rá despachada às Comissões
durante proce·ss.os. de embarque e/ou desemde Co~stituição, Justiça e Cidadania e Direbarque.
tora.
Crédito pelo qual correrá a despesa: À canO SR. PRESIDENTE-(Áureo Mello) _
ta do Programa de Trabalho
Le~bro aos Srs~_Senadores que o Congresso
01.001.0001.202110002, Natureza da Despesa
Nac_1onal está convocado para uma sessão
3490-393612.
_cOnJ~nta a realizar-se, hoje, às 18 horas e
Empenho: F!li emitida a Nota de Empenho
30 mmutos, no plenário da Câmara dos De0 9 000326/3. _
-- -~
putados.
Valor contratual: Estimado em Cr$
O SR.. PRESIDENTE (Áureo Mello) _
2.000.000,00 (dois milhões de cruzeiros).
Não há mais oradores inscritos.
Ji. .•• Vigência: 1~-1-91 a 31-12-91.
Signatários: Pelo Senado Federal: Dr. José
presen~
sen~açao
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Passos Pórto, DiretorMGeral. Pela Infraero:
Dr. Armando Shinaider Filho, SuperintenM
dente. -Oscar Martins de Oliveira, Diretor
Substituto da Subsecretaria de Administração de Material e Património.

COMISSÃO DE RELAÇÕES
EXTERIORES E DEFESA NACIONAL
9• REUNIÃO, REALIZADA EM
13 DE NOVEMBRO DE 1990
Às onze horas e trinta minutos, do dia treze
de novembro de míl novecentos e noventa,
na sala de reuniões da comissão, Ala Senador
Alexandre CoSta, sob a Presidência do Senhor Senador Humberto Lucena, com a presença dos Senhores Senadores Aluízio Bezerra, Leite Chaves, Saldanha Derzi, Afonso
Sancho, Fernando Henrique Cardos_o, João
Calmon, José Fogaça, Meira Filho, Roberto
Campos e Antônio Luiz Maya, e ainda do
Senhor Senador Pompeu de Souza, reúne-se
a ComiSsã:õ"-de Relações Exteriores e Defesa
Nacional. Deixam de comparecer por motivo
justificado os Senhores Senadores Antônio
Alves, Nabor Júnior, Francisco Rollemberg,
Ronaldo Aragão, Severo Gomes, João Lôbo,
José Agripino, Hugo Napoleão, Chagas Rodrigues, Oziel Carneiro, Moisés Abrão, Má·
rio Maia e JamH Haddad. Havendo número
regimental, o Senhor Presidente declara
abertos os trabalhos, dispensando i leitura
da ata da reunião anterior, que é dada por
aprovada. A seguir o Senhor Presidente comunica que a presente reunião destina--se a
ouvir a exposíção que farâ o Senhor Ministro
de Estado das Relações Exte-riores, Francisco
Rezek, a respeito de alguns compromissos
que o Governo brasileiro teria assumido com
o governo do Iraque. Prosseguindo o Senhor
Presidente concede a palavra ao Senhor Ministro, que presta esclarecimentos aos Senhores Senadores a respeito do assunto. Finda
a sua exposição, o Senhor Senador Humberto
Lucena, Presidente da comissão, franqueia
a palavra aos Senhores Senadores para que
possam diriniíi-põssíve"is- dúvidas. Interpe Iam
o Senhor Ministro, pela ordem, os Senhores
Senadores Antônio Luiz Maya, Afonso San-:.
cho, Leite Chaves e Pompeu de Souza. Não
havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o Senhor Presidente agradece a presença
de todos e, em nome da comissão, congratula-se com o Excelentíssimo Senhor Ministro, pelo brilhantismo de sua exposição. Nada
mais havendo a tratar é encerrada a reunião,
lavrando eu, Marcos Santos Parente Filho,
SecretáriO -da comissão, a presente- ata que,
lida e aprovada, será assinada pelo. Senhor
Presidente. Senhor Humberto Lucena, Presidente.

ANEXO À ATA DA 9' REUNIÃO
DA COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DEfESA NACIONAL,
REALIZADA EM I3 DE NOVEMBRO DE I990, QUE SE PUBLICA
COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO
DO SR. PRESIDENTE, SENADOR
HUMBERTO LUCENA.
Íntegra dos apanhamentos taquigráficos.
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O SR. PREStDENTE (Humberto Lllce-. guerra Iraque x Kuwit, expressão que depois
na) _;-Estâ aberta presente reUnião, que
revelou toda a sua impropriedade, quando
tem por finalidade ouvir o Ministro Francisco
esses analistas se deram conta de que não
Rezek, das Relações Exteriores, por nós conhavia resistência militar kUaitiana qui justifividado a vir até aqui, a fim de prestar esclarecasse o entendimento de uma guerra bilatecimentos ao Senado, através de sua Comissão
ral; havia. sim, uma crise, desencadeit-da pelode Relações Exteriores e Defesa Nacional,
fato militar, qual fosse, a ocupação do terria respeito de noticiário publicado pela imtório kuwaitiano e a tomada do controle da
prensa brasileira, relacionado com alguns
situação, naquele território, por tropas a sercompromissos que o Governo brasileiro teria
viço do Governo do Iraque, por tropas iraassumido com o Governo do Iraque, para
quianas.
possibilitar o repatriamento de algumas dezeAto contínuo às explicações dadas pelo gonas de brasileiros que lá se encontravam,
verno iraquiano, se desdobraram duas fases.
prestando serviços a empresas brasileiras no
Recordarão os eminentes senadores que houIraque.
ve um primeiro momento em que o governo
Tá? logo tive conhecimento do assunto,
do Presidente Saddam Hussein expós à opimantivemos cantata com S. Ex\ que se pronnião pública internacional a sua linha ideolótificou, de imediato, a vir a esta comíssâo
gica de justifícatíva, referindo-se alternadapara fazer uma exposição a respeito do assunmente a uma política Kuwaitiana de barateato e, em seguida, atender a qualquer esclaremento dos preços do petróleo, com prejuízo
cimento~ através de perguntas que lhe forem
para a econ-omia do Iraque, também exporformuladas pelos Srs. Senadores. Devo dizer
tador do mesmo produto, argumento esse
que-, ·conforme entendimento mantido com
que pareceu inconsistente dada a circunstâno .Sr. Ministro, a primeira parte da reunião
cia de que no dia-a-dia das relações internaserá a sua exposição e, e'm seguida, interpecionais dezenas de estados soberanos têm
lações dos Srs. Senadores; no final, teremos
exatamente esse gênero de queixa em relação
de dez a quinze minutos d.! reunião secreta,
a dezenas de outros, sem que se imagine jana qual o Sr. Ministro das Relações Extemais que a solução militar é aquilo que a
ríores pretende apresentar alguma documentanto convém.
tação qu_e, a seu ver, d_eve ser mantida sigilo_Uma segunda linha de argumentação irasamente.
quiana, na primeira hora, tinha a ver com
Concedo a palavra ao Ministro Francisco
o furto mesmo de petróleo, com a apropriaRezck, das Relações Exteriores.
ção pelo Estado do Kuwit de petróleo iraquiano ã- custa de uma engenharia consistente
no uso de canais oblíquos, ou do uso indevido
O SR.MINISTRO FRANCISCO REZEK
de determinados lençóis fronteiriços; a partíi
---.Muito obrigado, Sr. Presidente, Senador
do petróleo que normalmente seria exploHumberto Lucena. Eminentes Senadores
rável pelo Iraque, estaria sendo acrescido às
que integram a Comissão de Relações Exteexplorações kuwaitianas. Também os fatos,
riores do Senado Federal, Sr"-' e Srs. Preside pronto, desautorizaram esse entendimendentes.
to.
Se parece apropriado a V. Ex•, Sr. Presil!ma terceira linha argumentatória da pridente, e aos eminentes Membros da Comismeira hora era aquela que falava num movisão, farei, de modo tão sumário quanto possímento insurricional kuwaitiã.no, aquela que
vel, uma descrição do que vem sendo a crise
falava num movimento_ independentista no
no Golfo e do que mais de perto concerne
que concerne·a-dinastia reinante, num moviao Brasil, destacadamente o processo ora femento autóctone, com o qual súditos kuaitia·
chado da retirada de trabalhadores brasileiros do território iraquiano. Apreciaria fazê-lo
nos estariam a préfender mudar os rumõs
políticos daquele pequeno país. De todos os
e, em seguida, colocar-me-ia à disposição dos
três, talvez tenha sido esse o argumento que
ilustres senadores para o esclarecimento de
mais fulminantemente se desautorizou pelo
quaisquer dúvidas pertinentes à matéria. E,
desenxolar dos fatos. Verificou-se, de Pronto,
só ao té_rmino dbssa respOsta, a quanto· se
que não havia movimento autonomista ou
cOlocasse--diante de mim como ainda duvimovimento revolucionário visando à reforma
doso, fecharíamos a reunião para que pudo regime, qualquer que fosse, dentro do terdesse apresentar-lhes, em questão de dez a
ritório do Kuwait.
quinZe- iiiirititOs, alguns do.cumentos. Mas
Os tempos fluíram, Srs. Senadores, os dias
apreciaria que, sem einbargo do caráter se·
se passaram, e ocorreu algo bastante sugescreto desse desfecho da reunião, todos os
tivo. A tríplice linha de argumentação iracontornos da crise_e _da participação brasileira
quiana da primeira hora foí abandonada e
na defesa dos interesses brasileiros no contexnum segundo momento trouxeram-se à mesa
to da crise ficassem bem nítidos na parte púexplicaç6es outras para um empreendimento
blica dos trabalhos desta manhã.
rililitar. O Governo do Iraque invocava pri· Srs. Senadores,_ na madrugada de dois de
meíro aqUilo que qualificara como o a6iiso
agosto último, tropas iraquianas penetraram
Ocidental na determinação geográfica do perno território do Estado do kuaite, uma pefil d~ O~iente Médio, a partir da primeira
quena monarquia vizinha no Golfo Pérsico.
conflagração mundial e em parte após a seEsse fato deu início ao que se passou a denominar, a partir daí, a crise no Golfo. Equivogunda; referiu-se ao arfífíéío que aquilo representaria, disse da representatividade iracadamente, no primeiro momentO, determiquiana como civilização naq-uilo que formanados analistas àquilo se referiam como à

a
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reveste maiot: import~ncia. Pela Resolução
va, a seu ver artificialmente, o Estado sobe~
n9 661, o Conselho de Segurança das Nações
rano do Kuwait, e entendeu, portanto, que
Unidas det~rmina o embargo econômico e
aquele seria o momento de corrigir os rumos
comercial ao_ Iraque. Embargo esse que se
da história, devolvendo a homogeneidade ao
materializará por força de um bloqueio, cujos
que teria sido sempre uma s6 nação.
desdobramentos virão a ser depois o conteú'De par com esse argumentO, o Governo
do de outras resoluções do mesmo conselho.
do Iraque apelou também para uma outra
-O Goverrio brasileiro, que no dia mesmo
linha de ação política, esta siin capaZ âe sensiem que a notícia da ocupação militar do Kubilizar inúmeros observadores isentos em towait se tornou pública, manifestou o seu redas as partes do mundo. Ninguém duvidaria
púdio a essa forma de solução de pendências
a nossa comum necessidade de concordar
intemacionaís. Viria, quando editada pelas
com o Govér'no iraquiano-qUando afirma·que
Nações Unidas, a Resolução n9 661", a traduzir
existem na Região inútrieros problemas pena sua fidelidade à condição de membro das
dentes, como de resto existem em outras parNações Unidas num Decreto Presidencial
tes do mundo. Não foram poucos,-·por outro
que incorpora ao Direito brasileiro a norma
lado, os analistas que, mesmo no-Ocidente,
relacionada com o embargo, tanto no âmbito
admitiram haver parte de razão quando o
público quanto no âmbito particular e estabeGoverno iraquiano denunciava um duplo
lece-~ue não se manterá tinha alguma de cograu de sensibilidade ocidental a problemas
mércio e de intercâmbio capaz: de representar
ocorrentes naquela área. Uma metodologia
qualquer espécie de afronta àquela determide duplo peso e dupla medida, uma visão
nação do órgão deliberativo das Nações_Uniultra-sensitiva dos problemas do Oriente Médas. O decreto foi subseqüente à Resolução
dio, dependendo de quem fosse a respectiva
no 661 e fez incorporar o seu texto à nossa
vítima.
ordem jurídica interna.
Quanto ao primeiro desses dois argumentos da hora segunda, é preciso lembrar, Srs.
A partir de então, Srs. senadores, pelO
Senadores, que irrúrrieros- Sáo os fenômenos
estilo mesmo da sociedade brasileira, pela
históricos que não resistem- a-Unia aiiáfiSe crísensibilidade_m_ari_ifest_a_que a tais problemas
tica no momento em que se processam, mas
a nossa sociedade revela e que a imprensa
que depois, sofrido o banho lustral do tempo,
traduz com habituafidade e que, sobretudo,
provocam uma situação, redundam em uma
o Congresso Nacional faz ver aos demais POsituação definitiva, com a quar não se deve
deres._ como porta-voz do próprio contexto
mais discutir, com a qual não adianta mais
social, o que se nos deparou, c~mo problema
discutir.
prioritário, foi o dã retira-da dos súd.itos brasiSe vasculhássemos ·o ·passado da sociedade
l~iros que sê encontravam naquele território
internacional, se fôssemos hoje fazer a crítica:
crítico, numa hora difícil, sujeitos a riscos
retrospectiva de todas as situações - e o terde variada natureza, dos quais lhes falarei
mo sítuações, al, é abrangente o bastante pa- · em alguns segundos.
ra referir-se, até mesmo; "à indeperidéncia,
Queria ajienas Ponderar, neste momento,
ao acesso à soberania de várias das nações
que desde a primeira hora a·o GoveinO brasique hoje compõem a nossa sociedade - , se
leiro pareceu que,-sem embargo da sua fidelifôssemos fazer essa crítica retroSpectiva, em
dade incondicionada àquilo que as Nações
muito mudarfamos a geografia hoje reinap.te.- Unidas determinaram, não deveria ele - _o
E não precisaríamos sair do_Continente Ame~
Governo brasileiro - ir_ além e propor-se
ri cano para detectar inúmeras situaç~es origia fazer o que as Nações Unidas não determinalmente mal nascidas, mas.que ao_cabo de
naram, mas algumas nações. isoladamente,
décadas estão invulneráveis à_crític:a revisioem razão- da sua projeção histórica, daquilo
nista, visto que aquJ;:las pesso~s já pesapareque entendem que é o seu papel, no contexto
ceram, gerações_ ali se _suceçiera!ll e essas so·
intemacióõal, entenderam de fazer e outras
beranias se consolidaram.
mais por razões- digamos- menos transpaA razão pela qual, embora todos saibam,
rentes, mas que hão de ter sido sopesadas
o Ocidente foi de uma total falta de cerimônia
pelas respectivas administrações. Assim é
ao cuidar dos seus interesses na divisão terrique, seja em grande escala, seja em escala
torial daquela parte do mundo, como de algu·
meramente simbólica ......:. como sucedeu com
mas outras. Entendfamos, entretanto, ser nea nossa vizinha e aliada Argentina- o Brasil
cessário que nos acomodássemos todos a uma
não pensou, jamais, em remeter tropas ao
realidade que o tempo consolidou, que o temGolfo. Não pensou em participar de uma forpo tornou definitiva.
ça que, po-r iníciativa dos países participantes,
Vejamos o que se passou, sob a ótica das
viesse a formar-se basicamente, no território
Nações Unidas. Desencadeada a crise, pela saudita,_ao argumento da defesa desse terriocupação militar e pela conseqüente anexatório cori.tra tim desdobramento maior e mais
ção, dias depois, do território kuwaitiano, audacioso da ação militar ir8qUiari.a, na sua
as Nações Unidas, pela voz do seu Conselho frente sul. A_o Brasil pareceu, sim, que não
de Segurança, reagiram em nome do conjun- faltaria o ap-oio que sempre oferecemos .às
to. Uma primeira resolução, não a mais im- Nações Unidas, se a Organização entendesse
portante, a de n'' 660, do Conselho de Segu- de mandar para o Golfo, em crise, uma tropa
rança, dá notfcia do repúdio coletivo àquele sob sU:a baiiàidra:-As tropas das Nações Uniempreendimento militar. A resolução seguin~ das já coilt8.ram, Do passado, e contariam,
te, que tem a data de 6 de agosto, que é
agora, se tanto- foSse_ necesSário, ccim elemena n9 661, é aquela que, operacionalmente, tos das Forças Aniladas braSileiraS. Sob a
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bandeira das Nações Unidas, portanto, e sob
a roupagem de uma tropa multinacional organizada pela entidade brasileira poderiam verse militarmente envolvidos na crise do Golfo;
não de outro modo, em hipótese alguma e
em nenhum momento, terá ocorrido ao Governo brasileiro_ empreender esta linha de
ação.
Nossa prioridade passou a ser, portanto,
aquela a que há um instante me referia: retirar de lá um número acentuado de brasileiros
que se encontravam em dificuldades, em razão de1 laços contratuais com empresa<; brasileiras, ·por sua vez relacionadas contratualmente com o estado iraquiano e, mais ainda,
com empresas estatais iraquianas- controladas, em última análise, pela administração
da República do Iraque.
Neste momento o Governo brasileiro considerou os números seguintes: tínhamos na
região- compreendidos aí Iraque e Kuwait
-cerca de 550 compatiiotas. Era certo, en~
tretanto, que essa primorosa e completa estatística das nossas missões diplomáticas lá instaladas, incluíam pessoas para as quais a nacionalidade brasileira era uma leve lembrança de um passado já perdido na noite do tempo, especialmente mulheres que bem cedo
contraíram matrimóni"o com súditos kuaitianos, alguns iraquianos também, que, beneficiadas pela dupla nacionalidade, de pronto
se incorporaram ao vínculo nacional, ao vínCulo p"atriii.l superveniente, não tendo, entretanto, em razão do modo como se produziu
esta aquisição de uma nacionalidade estrangeira não representativa de uma naturalização voluntária, como reza a nossa Carta MagDa, perdida a nacionalidade brasileira, constando, portanto, ainda do nosso rol de compatriotas_, mas já não tendo nem mais família,
nem mais bens, nem mais interesse, nem mais
perspectivas entre nós~ _
Esses eram aquela categoria minoritária
doS brasileiios desinteressados no retorno,
e eram encontráveis sobretudõ rio Kuwait.
Tanto é assim que sendo 60 e poucas as pessoas vestidas de nossa nacionalidade, que ali
se encontravam no ponto mais critico da regi~o crítica, aperias 20 e poucas pessoas qUise-ram, com todas as facilidades que lhes foram
oferecidas, ainda no mês de agosto, para transitar pelo território iraquiano, alcançar a JOrdânia e retomar ao Brasil, integrar aquela
caravana que ~e deslocou pelo deserto, havendo pa!.sado por Bagdá, ponto em que se
deu uma comunicJ!çâo telefônica com õ Presidente da República'; esta caravana chegou
ão ieiritório da Jordânia e ali pôde ganhar,
por linhas aéreas comuns, por vôos ordiná__
_
rios, o território pátrio.
Este núinero~ portanto, é bem signifiCa~ivo, sobretudo no caso do Kuwait, da existênsfa de uma categoria de pessoas dotadas
da nacionalidade brasileira e, entretanto, não
interessadas no retorno. Quanto às que se
encontravam no Iraque, estas chegavam a
~eir~r o número de _SOO pessoas. Eram larga·
mente majoritáriaS dentro dest~ quadro, com
vínculos estreitos, constantes, nunca abala-
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dos com o Brasil, ali presentes por razões
circunstanciais, transitórias e desejosas de
voltar. Sucede que dezenas dentre estas pessoas podiam fazê-lo de imediato: eram os

transeuntes, eram os turistas, eram todos
aqueles dotados de um visto de rápida passa-

gem, que vieram a ser mais tarde também
mulheres e crianças que laço-s familiares
uniam a engenheiros e outros trabalhadores
brasileiros contratados pelas empresas.

Houve um momento, então, em que nos
demos conta de que abstraídas to_das aquelas
pessoas que vinham do Kuwait sem niaioi'es
problemas e a-quelas outras situadas no Iraque, para as quais a saída não comportou
qualquer obstáculo, como num primeiro momento os turistas brasileiros - poucos que
ali se encontravam - , pessoas em missão
negocial de breve duração e pessoas outras
mesmo contratadas cujos contratos, entretanto, já haviam expirado e cujo viSto de saída já estava disponível. Mais tarde, também
mulheres e crianças.
Tudo isso deduzido, restáva-no-s um número de brasileiros que, por pouco, não alcançava três centenas: eram 294 cidadãos brasileiros entre engenheiros, administradores,
trabalhadores outros vinculados a contratos
com empresas privadas deste país - a de
maior expressão quantitativa naquele território, a Mendes Júnior. As outras: a Maxion,
a Volkswagen e a Hop, o chamado "Grupo
do Brigadeiro Piva".
Começaram a se desenhar em nosso horizonte, nesse momento, os obstáculos reais
à retirada daqueles brasileiros,
Pareciam, as autoridades iraquianas, supor
que súditos estrangeiros instalados naqueles
territórios teriam, nesse Coritexto, uma atitude semelhante àquela que tiveram - e os
próprios brasileiros a tiveram·-- no quadro
da longa guerra entre o Iraque e o Irã, em
que se mantiveram os serviços e as coisas
puderam se processar num clima de relativa.
normalidade, em tudo aquilo que não fosse
o front do combate.
Agora, Srs. Senadores, não! Agora isso
não era possível, porque sem embargo de
consumada a ocupação militar do Kuwait ter
cessado a linha de fogo, era certo que o embargo imposto pelas Nações Unidas bloqueava o prosseguimento de toda espécie de emprendimento de maior vulto, tanto para empres:a_s brasileiras _quanto_ para empresas_ esiàlngeii-as;-de--t-ai-mCldO- q-ue nacta pocteiiãm
ter o seu curso normal.
Os números eram bem maiores no caso
de outras nacionalidades. Se os brasileiros
engasgados naquela situação crítica beiravam
300, os britânicos eram cerca de 2.000, os
italianos cerca de 500, -os norte-americanos:
desses não havia sequer um cálculo exato:
seriam, no mínimo, 5.000~ E -processou-se
também, já no mês de agosto - às vezes
nítida, às vezes nem tanto ~. uma distinção
entre nacionalidades estrangeiras à luz de certos critérios políticos do governo iraquiano.
Assim foi que súditos de países particularmente visados, em razão da sua postura
um tanto mais agressiva na análise da crise,

tiveram a sua liberdade de movimentos muito
limitada. E, a partir de um instante ulterior.
foram também situados- esses cidadãos britânicos, nOrte-americanos, e outros mais ~
em lugares'especialmente estratégicos, próximos de instalações que seriam alvo prioritário
em caso de ataque militar, especialmente em
caso de ataque aéreo.
Aos brasileiros não foi imposto nenhum
constrangimento dessa ordem como, de resto, não foi ímpoStõ tairitiéin aos portugueses,
aos __ -europeus do Leste, aos latino-americanos, africanos e asiátiços e1;11 geral.
Por acasO~ os biasileiros desfrutavam de
uma situaçãO m:ilteri<ll bem menos angustiante do que aqUela de outros estiangeiros lá
situados, pela disponibilidade das instalações
-do acampamento Express Way, de uma das
empresas da Mendes Júnior, onde durante
todo o tempo, mesmo nos dias fimiis, nenhu·
ma forma de satisfação material, nenhuma
forma de requisito básico de existência con~
digna faltou.
O que causou a nossa apreensão, conseqüente do clima de angústia que aos poucos
ali se instalava, era não só a perspectiva de
um confronto militar de conseqüências im~
previsíveis, mas era também o clima extremamente penoso que a ociosidade traz a pessoas
habituadas ao trabalho. O nada ter por fazer
na~ ?4 horas do dia, dentro de um contexto
crítico, com a hrtinência, com a possibilidade
muito conc(eta de conflagração armada, cria~
va- sem que essas pessoas pudessem qualificar-se como hipersensíveis ou particularmente frágeis -;-entre elas, um sentimento de
crescente angústia que a sociedade brasileira,
que o Parlamento brasileiro{ que a imprensa
brasileira o tmpo todo acompanharam, e perfeitament compreenderam.
Os vistos para cidadãos brasileiros compreendidos nessa categoria, a dos vinculados
a contratos com empresas, por sua vez, vinculadas por outros _contratos com instituições
iraquianas, saíam em ritmO especialmente
·lento. Negociações tópicas permitiam que se
considerasse rescindidos os contratos individuais, ou terminada a execução dos contratos
individuais de alguns deles e, homeopatica~
mente, iam se retirando sempre via Amã,
sempre tomando o caminho terrestre da capital jordaniana, ali numa linha aérea regular,
retornando ao Brasil.
Apro::tjmou-se, entretanto, o final do_ mês
de agosto _e, com a virada de agosto para
setembro, percebeu-se um estancamento nesse ritlnO: pareCíamos haver chegadq a um
ponto de paralisação do fluxo de visto de
_saída concedidos pelo Governo do Iraque.
D_®~se, então, aquele episódio do domingo
---9 de setembro: depois de vários dias com
neó.hum, ou quase nenhum visto avulso para
brasileiros desejosos de se retirarem do território iraquiano, foi anunciado, em comunicações da nossa Chancelaria em Bagdá, que
estava, como os Srs. Senadores recordam,
como está ainda hoje, a cargo do Conselheiro
René Loncan, diplomata de carreira, incumbido de chefiar a rilisifáo diplomática permanente, em razão do afastamento, que já ocor-
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rera meses antes, por motivo de saúde, do
Embaixador Couto.
Na madrugada do domingo, 9 de setembro,
comunicações telefónicas de Bagd~ nos davam conta de que vistos de saída haviaffi sido
Concedidos em bom número - eram cerca
de 145 vistos - , cuja aposição nos passa~
portes fora anunciada aos nossos representantes pela Chancelaria iraquiana.
Recordam os Srs. Senadores que isso foi
anunciado pelo Governo brasileiro e recordem que no dia seguinte, segunda-feira, dia
10, verificou-se que as coisas não eram aquilo
que nos ·pareceram ser na véspera. Ao dirigii"-Se à Chancelaria para recolher os passaportes visado-s, foi o nosso chefe de missão
alertado para a circunstância de que ao falarem que os vistos estavam disponíveis, as autoridades iraquianas queriam com isso significar que sob o aspecto político eles estavam
perfeitamente disponíveis, não havia nenhuma restrição ao Brasil, não havia nenhuma
restrição a esta soberania, a esta bandeira.
Entretanto, os iraquianos, como facilmente
compreenderíamos, não queriam assumir o
risco de sofrer prejuízos resUltantes da crise,
visto que aqueles brasileiros estariam a aban·
danar o curso normal- embora_esse já estivesse interrompido pela própria crise - de
obras contratadas, de obras avançadas pelas
empresas a que se subordinavam. Queria,
portanto, o governo iraquiano, queriam as
empresas públicas, as estatais iraquianas co-pactuantes munir-se ·de alguma segurança
quanto ao nosso propósito, já várias vezes
anunCiado, de retomar essas obras, de honrar
esses contratos, assim que o fator impediente
do seu curso normal desaparecesse, ou seja,
assim que-cessasse a crise e, com ela, o embargo das Nações Unidas.~
Foi nesse momento que desejei ouvir das
empresas em questão, Mendes Júnior, Maxion, Volkswagen, Hop, a confirmação daquilo que me vinham anunciando cm uníssono, oralmente e. por escrito: no que delas
dependesse, no que delas, empresas, dependesse, tudo fariari:t para valorizar o fato r humano acima do interesse económico e empresarial.
Na realidade, Srs. Senadores, não era preciso tão grande sacrifício para prestigiar o
fator humano acima do interesse empresarial,
porque aquilo que a adminstraçao iraquiana
solicitãvã era algo que faria sentido aos ouvi-

dOS-âe-qiiãí(jUú-6"6SerViid0d(dgO, -de bOã: fé:
era a segurança de que o que foi pactuado
será cumprido; não pode ser cumprido agora,
em razão do embargo, será cumprido quando
cessar o embargo.
Houve alguma -não seria justo que dissesse hesitação_-, mas houve um momento
quem que a comunicação entre e.ste servidor
público que vos fala e o representante máximo da principal das empresas envolvidas no
contexto pareceu um tanto embaraçada, talvez porque origiriáriOs de setores lão dife~
rentes da atividade humana, não usassem
bem da mesma metodologia de manifestação
do pensamento. Mas penso que ao cabo de
duas ou três conversações, uma ao vivo, as

Mar!;<) de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seç!fo II)

restantes telefônicas, conl o Dr. Murilo Men-

des e, fundamentaimente, após uma conver: sação com o Consultor Jurídico ou Diretor
Jurídico dessa empresa, o Professor Caio Má- rio da Silva Pereira, uma das maiores expressões do Direito brasileiro, ficou claro que

se por algum instante passou pela cabeça da
alta administração de empresas brasileira" recolher do contexto da crise alguma espécie
de benefício, isso foi de pronto afastado.
Houve um momento, para ser bastante claro, em que receei ouvir do líder empresarial
em questão a garantia de que tudo faria para
entender-se com os iraquianos de modo a

que se liberassem os vistos para -os sóditos
brasileiros, desde que em nome do Governo
brasileiro, eu próprio~ ou ori±ro integrante
do ministério, tanto determinasse à empresa
emitisse uma determinação, uma ordem, para usar a palavra mais simples, ao que me
foi necessário replicar que tanto não faz sentido dentro do nosso sistema legal que o Governo dê ordens a empresas privadas, que
uma determinação assim fáo eX6fica e inexplicável só poderia ser interpretada, como
sigp.ificando algo também raro e um tanto
nebuloso, como uma espécie de garantia de
execu-ção pelo Governo, de quanto resultasse
da obediência pela empresa àquilo que terá
figurado como ordem.
É claro que isso foi então descartado e
anunciei que nó dia seguinte faria cliegar -às
mãos do Dr. Murilo Mendes o texto que me
parecesse apropriado como palavra do Governo brasileiro à empresa, naquele instante.
Esse texto, Srs. Senadores, data de 10 de
setembro e esteve disponível - ele nunca
foi classificado como sigiloso_- desde o momento em que foi assinado e enviado ao seu
destinatário.
Não ganhou muita notoriedade, não sei por
quê. Há regras muito sutis e acima do meu
modesto alcance, que presidem entre nós a
determinação da fronteira entre o que ganha
e o que não ganha notoriedade. Mas esse
importante documento esteve disponível desde a primeira hora e, nele, digo que estava
ciente de que as autoridades iraquianas, desfazendo a impressão que em nós haviam produzido de liberação dos vistos de saída, acabavam de condicionar tais vistos a assunção
pelas empresas brasileiras de alguns compromissos; que o Governo brasileiro esperava
que as empresas brasileiras fossem coerentes
com aquilo que haviam anunciado: o seu propósito de prestigiar, acima de tudo, os interesses humanos envolvidos neste quadro.
Uso, em seguida, uma frase que pretendia
mesmo ser sugestiva, dizendo "estou seguro
de que cessada a crise nenhum observador
de bom-senso, como de resto, nenhum fóro
ou tribunal internacional, deixará de compreender as circunstâncias nas quais a empresa, para prestigiar valores humanos, terá concordado em aceitar determinadas condições
que se lhes impõem em razão do quadro reinante, impostas pelo Governo do Presidente
Saddam Hussein".
A bem da verdade, Srs. Senadores, e tudo
bem pesado e medido, já agora na visão re-

trospectiva, relendo essa carta de 10 de setembro, me parece que ela terá carrregado
demais nas cores daquilo que terá sido apretensão iraquiana frente as empresas, porque,
afin.al, o que pediram os iraquianos além da
promessa de que, c_essádo ___o embargo, as
obras retomem? E vejam, Srs. Senadores,
não são obras_ afe_t_a._s_ a qualquer espécie de
comércio sensível, não são obras que tenham
qualquer coisa a ver com linhas de exportação
abolidas pelo Brasil, no caso do Iraque, há
mais de dois an_os. Não! São obras de interesse estritamente civil na. maior parte dos
casos e _obras conduzidas por um grupo priVado_, ainda __Qão~beni_ Q~sCnhadâS em todo o
seu cÓntelÍdo- eu me ·refeii ao Grupo Pi~a.
Os cantatas com as autoridades iraquianas
não foram fáceis, exigirãm grande consumo
de energia e uma extraordinária habilidade.
Já sabíamos nós, de longa data e desde o
início da crise, que as altas autoridades iraC.fWali-ãS~ aqü-elãs realmente dotadas de podá
de decisão, recusavam o diálogo a distância,
recusavam o diálogo por-telefone com chefes
de Estado, com ministros de Estado, mesmo
·com pessoas de algum modo relacionadas,
a título individual, com aqueles dignitários.
Era preciSo estai" lá, e lá estando o diálogo
não se tornava também algo fluido e corrente
no dia-a-dia. Os encontros cum o Chanceler
Tarik Aziz foram poucos. Não houve nenhum
encontro com o chefe de Estado. As autOridades de nível intermediário estiveram em
constante contado com os elementos empre-sariais que cuidavam dessa negociação e com
a missão especial que se manteve em cantata
permanente com Brasília e com alguns outros
p-ontos distantes para onde se haviam deslocado o Chefe de Estado brasileiro e o seu
MiniStro das Relações Exteriores. Houve Um
momento particularmente dramático, aqUele
da visita à cidade de Praga, em que as comunicações telefónicas com- Bagdá visaram adesfazer os efeitos altamente negativos do inCidente Arons·on.
O incidente Aronson, como recordam, fOi
aquela indevida, inesperada, inapropriada e
incorreta manifestação, ante a imprensa arriericana, do Subsecretário de E;:;tado, Bernardo Aronson, do que teria sido o conteúdo
da conversação eD.tre o Presidente Ferna-ndo
Collor e o Presidente norte-americano, GeórgeBush. Tendo sido isso irradiado pela BBC,
de Londres, e alcançado todo o territóriO iraquiano, o mal-estar que a missão especial teve
que enfrentar e desfazer não foi de pequena
monta.
Foi exatamente nesse momento que, estando na cidade de Praga, vi-me na contingência
de, numa longa mensagem telegráfica, explicitar com clareza total o conteúdo, ou- pelo
menos, aquilo que não ocorrera; deixar bem
claro aquilo que não fora dito e que resultara
de um grave erro diplomático de um graduado funcionário do Governo norte-americano.
Durarite o período lá passado, Srs. Senadores, a missão acompanhou essas negociações
que se desenrolaram entre o Governo iraquiano, quasC sempre pela voz de dirigentes
de empresas estatais iraquianas, e os empre-
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sários brasileiros, os representantes da Maxion, Volkswagen, Hop e Mendes Júnior. No
curso desses entendimentos, -cuja natureza
jurídica, embora não homogénea, deve ser
flxada com bastante clareza para que não se
cometam equívocos na sua análise, esses contratos eram celebrados à luz do Direito iraquiano, entre a administração iraquia-na, ainda que sob roupagem paraestatal e empresas
privadas brasileiras. Bem que, em casos assim, como é comum em negociações transnacionais, a empresa privada do país X que
se põe a negociar --com a administração do
país Y, costuma tomar por empréstimo certos
mecanismos do Direito Internacional Público
para assegurar-Se de alguma isenção em caso
. de contencioso. Quer dizer, assim como sempre fizeram na América Latina e em taiitas
outras parte_s do mundo, no passado, as empresas européias e norte-ameiiC:anas, aSSim
também empresas brasileiras, negociando
com autoridades iraquianas, preferiam que,
se era inevitável que o Direito iraquiano, em
tese, regesse aqueles contratos, preferiam,
entretanto, que um eventual contencioso não
ficasse sob a autoridade d_o Poder J udiciáríó
iraquiano, mas fosse delegado a um tribunal
arbitral, a um juízo arbitral de nível internacional composto por pessoas da mútua confiança dos contendores. Isso é usual, é o que
sempre acontece em casos assim.
Mas, de qualquer maneira, não estamos
diante de tratados internacionais entre duas
ou mais soberanias. Estamos diante de contratos, visto que uma das partes, pelo menos,
é desenganadamente privada. O Direito n·acional iraquiano rege em tese esses contratos
e o foro, por exceção, exceção quase sempre
exigida pela parte empresarial privada, não
é, como seria normal, o foro juridiciário comum do Estado cc-pactuante, mas um foro
arbitral que eles escolheriam à luz de regras•
que eles desde logo estabelecem e que contasse, na hora oportuna, com a confiança dos
dois contendorc;s. _
Foi dentro desse contexto, foi sobre essa
base de contratos entre o Iraque, de um lado,
emPresas brasileiras, de outro, que se processaram as negociações. Logo, elas têm essa
natureza, um aditamento, não exatariiente
modifiCativo, um aditamento (j_Ue reorganiza
no tempo a execu-ção de tais compromissos.
Vistas as coisas na sua exata natureza jurídica, não há a menor dúvida de que os atares
desse processo ·de aditamento determinado
pelas circunstâncias, ou seja, pela crise e pelo
embargo, os atares só poderiam ser os mesmos da primitiva negociação.
O Iraque, pela sua soberania ostensiva, ou
o Iraque por empresas estatais iraquianas,
talvez até como persQnalidade jurídica de direito privado, mas de qualquer maneira regidas pela autoridade governamental e, de outro lado, empresas privadas brasileiras, não
estatais.
A participação do Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima foi de absoluta clareza,
de uma abertura sem limites quando a isso
se referiu na longa entrevista que concedeu
à revista Veja e no::. seus contatos mantidos
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quase que, quotidianamente, com correspondentes da imprensa brasileira, que em Bagdá·

se encontravam e que durante todo o tempo
traziam às páginas dos nossos jornais a informação atuaHzada.
Em todas as suas manifestações, o Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima foi extraordinariamente claro ao dizer que o Governo brasileiro, pela sua voz de enviado especial do Presidente da República, ·acompanhava aqueles contratos e assegurava e garantia - chegou a usar na entrevista à revista
Veja a palavra avalizada - aquilo que ali
se dizia.
Vejam o que~o uso metafóriCO -dessa derradeira expressão tenha produzido em certos
analistas, a impressãO que redundou em noticiário publicado por um matutino do Rio de
Janeiro, num desses domingos, que foi a razão do honroso convite que o Senador Humberto Lucena endereçou-me. Produziu-se ali
a impressão de um compromisso subsidiário,
de uma garantia financeira, de um aval no
sentido de que o Direito Comercial dos países
ocidentais, basicamente o Direito Comercial
brasileiro, empresta a esse termo. Foi-se
além_ E numa especulação absolutamente
surrealista, falou-se na celebração de acordos
secretos entre o Brasil e_o Iraque para a libertação dos súditos brasileíros, objeto dos trabalhos da missão especial. Refiro-me,• Srs.
Senadores, primeiro, àquilo que_ não chega
a ser surpreendente ao extremo, mas não corresponde à realidade e precisa, neste momento, ser dito na sua real conotação.
Como assevera numa das frases lapidares
do telegrama derradeiro e definitivo, dando
balanço geral dos trabalhos da missão especial o Embaixador Paulo Tarso Flecha de Lima, em nenhum momento houve qualquer
espécie de comprometimento subsidiário de
índole, de garantia financeira. Em nenhum
momento, em nome do Erário brasileiro, servidor algum da nossa· diplomacia prometeu
bancar empresas privadas. Já antes dizia, procurando, talvez sem sucesso-, conferir o máximo de clareza às minhas palavras, quando
interrogado por jornaJistas a esse respeito,
já antes enfatizara que uma das tónicas primordiais da atual administráçâo federal é não
bancar empresas privadas, é não estabelecer
para o Erário compromissoS resultantes da
ação empresarial particular. Não ocorreria
jamais à missão Paulo Tarso Flecha de Lima
esse gênero de garantia financeira, esse gênero de outorga subsidiária da fortaleza do Tesouro Público brasileiro.

Srs. Senadores, há algo que nem os próprios iraqUianos jamais pensaram em solicitar, porque sabiam que ali se cuidava de compromisso empresarial priVado, queriam apenas o gesto Qe simpatia política - e esse
não lhes podía faltar - , no sentido de que
jamais, no fufuro, o Gov-erriõ brasileirO íaria
obstáculos a que, cessada a crise, esses trabalhos retomassem e tais empresas fossem incentivadas a singelamente honrar aquilo que
pactuaram. E por que razões preocupações
maiores não terão paSsado pelo espírito dos
negociadores iraquianos? Pelo singelo moti-

vo, Srs. senadOres, de que se cuida aí de
empresas s·6Jidas, com débitos aqui dentro
talvez, mas com créditos lá e com Sólido património lá.
Considerem V. Ex"' o aspecto seguinte da
questão: a grosso modo, considerados esses
contratos todos, não há o que jã tenha sido
pago pela parte iraquiana e não executado
pela empresa brasileira. O que há, sim, é
parte maior ou menor da obra combinada
que o embargo estancou, e esse faltante todo
não foi nem pago nem executado. Quando,
extintz. a crise~ as obras se recompuseram,
entra-se no ritmo USual; executa-se, recebese, executa-se, recebe-se. Não houve nenhuma precipitação, por exemplo, do cc-pactuante iraquiano no sentido de pagar com
larga antecedência o que não foi executado.
Todos sabem que em contratos dessa natureza há, no interesse mútuo, um balanço na
cronologia das prestações recíprocas.
De sorte que, se por acaso- vamos imaginar, nenhum de nós crê nisso- a crise cessar,
as duas repúblicas continuarão a existir, seio
embargo daquilo que o Governo brasileiro,
por razões suas, de índole política, não pretende mais fazer lá fora. E aí não é em relação
ao Iraque ou àquele outro mais, mas em relação a todos os nOssos parceiros internacionais, sem embargo de uma linha sensível de
colaboração, que será seguramerite descartada.
0

No que tem a ver com esses contratos descessada a crise, as obras retomam o seu c~rso,
os pagamentos recomeçam a fazer-se e tudo
volta ao seu ritmo:mormal. Mas-_Vamos im3.ginar, por hipótese, que assini. não ocorresse,
que por qualquer motivo misterioso atinente
aos interesses -âa empresa- brasileíra ela Dão
honrasse o prometido e não retomasse as
obras. Isso se resolveria em perdas e danos.
_O pontencioso que ai se instalaria redundaria
apenas nisto: perdas e danos, o priiçO- dos
co~?tr.atempos causados ao cc-pactuante iraqurano, por ter que achar um novo locador
ele serviços que desenvolva o restante das
obras. E essas perdas e danos, Srs. Senadores, nunca alcançariam um montante superior
aos declarados créditos e ao ostensivo patriM
mêinio que _tais empresas têm no território
iraquiano.

sas empresas nesse quadro, sabemos que

Essa é apenas uma abstração parcial, para
rriostrar-lhes que aquilo que o GOverno brasileiro não deu- uma forma qualquer de aval
-não era efetivamente preciso dar porque,
sOb a ótica iraquiana, tanto não se exígia,
isso não pofqualquer espécie de condescendência ou generosidade, mas por força mesmó do mecanismo contratual e do ritmo e
do compasso contratual.
Assim foi que a missão especial, encabeçada pelo Embaixada:r Paulo Tarso Flecha
de Lima, desenvolveu o seu trabalho, observando o curso dessas tratativas e colocando-se ali na posição de garante da execução
oportuna da obrigação de voltar e retomar
as obras. A expressão "garante", em Direito
Internacional, tem um significado muito pre-
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ciso e em nada se aproXima Õo signífiCadO
do avalista em Direito Comercial.
Temos um exemplo clássico_, de escola; é
a posição do Brasil do velho e tumultuado
Tratado de Fronteira entre as Repúblicas do
Peru e do Equador. Essas duas repúblicas,
amigas nossas, têm um problema imemorial
de determinação de sua fronteira. Eni 1942,
no Rio de Janeiro, tomaram assento à mesa
de negociação bilateral e cele_braram um tratado, cujo objetivo é pacificamente, ao 10ilgo
dos anos, fixar essa fronteira, porque afé agora não aconteceu de modo completo, mas
está_ em andamento.
_ Entrarám na negociã.çãO! na qualidade de
garantes-..:....: essa é a expressão-chave - quatro outras sobiranlãs: A.Tgeritiit3.,-Chile, Brasil, Estados Unídos dã. América. O garante
não é parte no tratado, não é avalista de coisa
nenhuma, não é responsável subsidiário por
uma ou outra das partes contratantes. O garante é aquele ierceíro que se ofe-reCe pãra
tudo de :.i fazer para que as partes honrem
as suas obrigações; e ele não vai além disSo.
~·E tudo fazer" -na própria linguagem dos
coiltratos, cuja cópià obtive opoftunameiJte-,
estão usadas expressões, em inglês. deste gênero: shallseek to- procurará, buscará, tudo
fará para que não se desonrem esses compreM
missas, compromisso do retorno, o compromisso da retomada das obras.
Srs. Senadores, durante todo o tempo que
a crise tomou a-diplomacia brasileira-'- refiro-me ao tempo anterior à ida da missão especíal e aos 21 dias de desempenho pela missão
oficial de seu honroso e difícil encargo - , durante todo esse tempo, uma tônica preSidiu
a _aç?o da diplomacia brasileira sob a orientaçao últii:Da do Péesidente da República, que
sabe quais são os seus princípios e os compartilha com o titular da Pasta das Relações Exteriores, cujo passado não o recomendaria
a qualquer espécie de empreendimento capaz
de arranhar uma norma jurídica nacional ou
intemacioital.
A têiflícâ malór da ação_ brasileira nesse
momentO .difíêil foi o tiso de todos os recursos
de nosso'poder" de- persu"a.Ção, da nossa proverbialmente bem-sucedida diplomacia, no
desenvolver e um argumento, Srs. Senadores, que nem é, eril si mesmo, muito r-ebuscado. Impor esse argumento aos iraquíanos
-etã difícil menos pela sofisticação do seu conteúdo, que não é tanta, do que pelas dificuldades do interlOcUtor posto, por sua própria
culpa, é claro, no cerne, no núcleo de uma
grave crise e muito pouco propensO a dialõgar
com todas aquelas caiacterísticas da calma,
da serenidade, que facilitam o entendimento.
O nosso argumento era apenas este: a crise
terminará, as coisas se recomporão um dia,
não é_ sensato que o Governo iraquiano pro~
duza, na sociedade brasileira, à conta dessa
sua irredutibilidade, um sentimento hostil,
que está por nascer e se nascer não será depois facilmente destrutível. Não convém que
as coisas assim se passem por falta de um
~oll?-ento de reflexão, por falta de um instante de sensatez. E foi rio desenvolver desse
argumento que se deu o êxito final do traba-

Março de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção U)

lho diplomático brasileiro, orientado por essa
idéia motriz: em nenhum momento arranhar
sequer as diretrizes da Organização- das Nações Unidas. E - idéia implícita que nem
me pareceu necessário enfatizar na época em nenhum momento fazer aquilo que poderia parecer a assunção de compromissos pelo
Governo, pelo Tesouro Público basicamente
-isso é o que interessava, normalmente de-

bitáveis a empresas privadas. Nunca se esteve
próximo de algo assim, nunca se esteve próximo de algo que pudesse ser interpretado dessa maneira pelos iraquianos, pelas própria<;
empresas, por observadores outros.
Na realidade, Srs. Senadores, esse aspecto
da questão nunca nos preocupou. Durante
o tempo todo que duraram essas negociações,
nunca nos pareceu possível que um dia alguém lançasse dúvidas sobre a wetodologia
da missão especial no que concerne à preservação dos recursos do contri_buinte, à preservação da integridade do Tesouro Público. Essa idéía s6 nos· véió depois, em razão do noticiárfo ·a que se refeiía--o Senador Humberto
Lucena, e a nossa preocupação toda esteve
voltada para o que havia de intangível no
:embargo imposto ao Iraque pelas Nações
Unidas. Aí, era fundamental que fôssemos
durante todo o processo irrepreensíveis, iriepreensívveis pela nossa convicção a respeito
, de que fora da norma jurídica não há salvação
para a sociedade internacional, fora de uma
estrita obediê:ncia às regras liVfenférite avançadas, no âmbito das Nações Unidas, não
temos como encarar o futuro e entrar em
um século novo.
Temos a convicção que dessa criSe a: ONU
tem que sair fortalecida. A credibilidade da
organização, muitas vezes abalada no passado por razões diversas, deveria ganhar o seu
definitivo contorno nesse final de século. Essa infausta crise teria o efeito colateral positivo de redimir a Orgaitíi:açãõ das Nações
Unidas, dar a ela o seu papel definitivo e
desenhar o seu perfil definitivo para O Século
XXI. Não poderíamos deixar de recolher esse
benefício para a organização, o Brasil não
faltaria a esse importante propóSitO.
Mas, Srs. Senadores, se não fosse - ouso
dizê-lo -pela nossa convicção em torno da
imperatividade da obediência à norma jurfdica e da necessidade política da valorização
das Nações Unidas, senão fosse por nenhuma
dessas características de l;Lop,rad~z que, em
nome da República, temos de ostentar lá fora, ainda que fasse s6 por pragmatismo teríamos que ser absolutamente fiéis ao embargo.
Não fazem idéia V. Ex'' de quão intensamente fomos observados durante esse processo todo, pela mais variada metodologia,
·por nações, por governos franca e abertamente desejosos de fazer aí a advocacia do
diabo, de detectar aquele ponto vulnerável
na ação brasileira, de detectar aquele mínimo
deslize, aquela mínima imperfeição na nossa
conduta internacional em nome do objetivo
de resgatar brasileiros.
Não, não! Nenhum deles pode, em nenhum momento, dizer algo desse gênero,
nem no domínio do real, nem no terreno mais

T

sombrio do ilusionismo. Nada foi possível deduzir-se lá fora, finda a fase para nós mais
importante da crise, que desabonasse a ação
exterior do Governo brasileiro.
Se antes de responder às questões dos Srs.
Senadores me fosse permitida uma última palavra esta teria a ver, já não mais com aquilo
que -Concerne ao Brasil dentro do contexto
da crise, mas teria a ver com a crise, com
o se~.aUturo imedi"3.to.
EstoU- ainda, Srs: Senadores, entre aqueles
que, não por otimismo exagerado, mas pela
consideração harmônica e completa de todos
os elemeritos de análise que se_ colocam hoje
sobre -a mesa, aCreditam que teremos peta
frente uma solução negociada e não um confronto armado.
Penso que todos os iraquianos por um lado
e os governos ocidentais de maior presença
no contexto, como o dos Estados Unidos da
América e a Grã-Bretanha, por outro lado,
todos terão a essa altura podido avaliar a
exata dímeiisão das conseqüências do confronto militar, todos saberão o que isso representaria.
·Não são poucos-os analistas que acham que
o desforço armado conduziria a uma situação
be1ica de duração inavali_ável, assemelhada,
quem sabe, ao que se passou no Vietnã. Outros imagínam que isso poderia ter desfecho
ainda mais remoto no tempo. Há aqueles que
supõem que, em razão de circunstâncias muito peculiares, o Ocidente se decidisse - e
a expressão Ocidente aí é- de_ uso não muito
confortável, visto que temos ali forças__ egípcias, sírias entre outras, participando da ação
coíntim de salvaguarda da integridade territori-al saudita._Mas, se as forças conjugadas empreendessem uma ação militar contra o Iraque, ·elas poderiam, no entender de alguns
desses analistas, conseguir um êxito fulminante.
- Vamos admitir -n-ão creio nisso - que
fosse possível, vamos admitir como verdadeira, como concreta, como sólí9a a possibilidade de que o caminho do confronto militar
pudesse levar à solução da crise, traumaticá-rri.:~nte--é claro e com uma perda de vidas
cujo mont~n~ nem se pode calcular, a curtíssimo prazo. Se ísso acontecesse, Srs. Senadores, haveria conseqüências residuais invaliáveis. O drama do Golfo se desenharia em
nosso horizonte histórico como algo que nos
atorJ!lentará e +a várias gerações depois da
nossa. O ferrorismo se. espalharia por todas
as partes do planeta e nem sei se países como
o nosso proverbialmente poupados escapariam de tal contingênciã: - - __
São tantas as linhas de raciocínio que conduzem a ver como aterrorizante a idéia das
c_onseqüéncias d() confronto militar que não
se pode admitir qUe goVernOs bem informados e dotados de tamanha sensatez e de tamanha experiência na análise dos fatos internacionais posSam perder de vista -tudo isso. É
assim por eliminação quando por mais não
seja que creio na solução negociada, embora
compreenda também que determinados governos não possam desde logo acenar com
a solução negociada e tenham razões estraté-
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gicas para insistir em que estão dispostos ao
confronto armado. A negociação seria o resultado da 25' hora, seria o produto do enten,
dimento final após inúmeras tensões que
aproveitariam afinal a boa causa, a causa da
composição derradeira.
Mas acredito, portanto, Srs. Senadores,
que estaremos chegando em um momento
qualquer a uma solução não violenta da crise
que se abateu sob~e o Golfo. Sei, posso perceber com toda nitidez, de_ tudo aquilo_ que amedronta a governos inúmeros no Ocídente e
alhures .sobre o que representa a solução negOciada. Há o_ recerõ-TüSfifitado de que se
possa perder em parte a idéia da eficácia do
_sistema intefnadonal de segurança. A esse
medo mais do que justificado, o de que fique
sobre a mesa esse penoso legado, a convicção
de que subitamente um estado com força militar bastante para tanto toma certa iniciativa,
yi_Q_Iª--ª soberania territorial de outrg e as conseqüências não são exatamente proporcionais
à gravidade da iniciativa. Sim, iSSo é maU e -esSe Inal telia que· ser
contornado_ e neutralizado nos próximos
anos, com diversas outras linhas de ação comunitária que restaurassem a convicção na
eficácia das regras do jogo, que restaurassem
nos países, em sua generalidade, a convicçãO
de que a sociedade internacional é segura
de que invectivas militares dessa naturezã não
conduzem a bom termo e de que as normas
dç. Direito Internacional, hoje controladas na
sua aplicação majorítârla pelo sistema das
Nações Unidas, devem reger a nossa vida
em comum.
Imagino~ portanto, que a solução negociada não é absolutamente brilhante, nós entramoS numa crise de gravidade extrema e não
há soluções brilhantes, mas ela é, de longe,
um mal menor do que a solução militar para
a crise.
Essa é a minha convicção.
Agradeço a paciência com que- os Srs. Senadores me ouviram e fico à disposição de
todos para esclarecer dúvidas tópicas, após
o que, se estiverem de acordo, fecharíamos
a reunião para que eles leiam alguns documentos em poucos minutos.

O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena)- Encerrada a exposição do Sr. Ministro
Francisco Rezek, vamos passar agora ao período das interpelações.
Concedo a palavra ao Senador Antônio
Luiz Maya.
O SR. ANTÓNIO LUIZ MAYA- Sr.
Ministro, como catedrático que é V. Ex~ sua
exposição não poderia ter maior clareza do
que teve e exa_tamente, nesse particular, quero me Congratular com V. ErEntretanto, ela teve a clareza devido ao
enfoque que V. Ex~ deu nas considera_çQe.s,
nas razões apresentadas pelo Iraque e no tratamento dado diante dessas razões pela comissão Especial que o- Brasil mandou. Hoje,
aplaudimos, pois todos estávamos angustiados com a situação dos nossos compatriotas
no Iraque e aplaudimos o resultado magnífico, __
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do ct;tOrno do:> brasileiros à sua pátria. Foi
um triunfo, não há qualquer dúvida, e a co-

missão merece os nossos aplausos.

Se o enfoque fosse outro, Ministro, a minha preocupação está aqui, porque acredito

que a razão primordial pela qual o Iraque
invadiu o Kuwait terii-OUtro enfoquc. Não

seria, por acaso, a ambição expansionista e
imperialista do Presidente Hussein, que invadiu indevidamente o pequeno país, que era
o Iraque, rico, sem dúvida alguma, mas que
não justificaria tal invasã"o. Se o enfoque fosse

esse, a razão principal fosse essa, a diPlo. macia teria de condenar a atitude do Presidente. Em condenando, talvez não se chegasse a esse resultado.
.
Pergunto a V. Ex• exatamente isto: o Brasil
sempre manteve ótimas relações- isso é conhecido internacionalmente ----:C9m o Iraque.
Tanto assim que empresas brasileiras trabalhavam no Iraque, e o BraSil exportava para
aquele país até material bélico em grande
quantidade e pesado. Todos sabem disso. De
algum modo, o Iraque estava preparando-se
para alguma coisa. Talvez fosse resultado daquela guerra existente entre o Iraque e o Irã.
Deixemos, entretanto, isso de lado. Porém,
se levássemos em conta que o real motivo
pelo qual o Iraque invadiu o Kuwait fosse
esse, a ambiÇão -imperialista e mania de grandeza do Presidente Hus_s.ein, o que se levaria
para a mesa de negociação'? A condenação!
Sem dúvida alguma, não haveria a possibilidade de se retirar de lá os brasileiros. Porém
a atitude mais justa é essa.
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pudesse ser realmente realizado. Essa é a per~
tamente se trouxesse à mesa a ídéia de que
gunta que faço a V. Ex'
há algum prejuízo financeiro, algum piejuízo
Desculpe-me. Sou leigo no assunto, sobreeconómico pela volta, pelo retorno, pela saída do Iraque desses estrangeiros.
tudo em Direito_ Interna.cional, mas gostaria
de _ter e_ss_e_esclarecimento.
Isso me)hor caracterizava. destil.rte, a situa__QSR.MINISTROFRANCISCOREZEK
ção semelhante a retenção para outros- fins
_ Ilustre Senador Antônio Luiz Maya, v.
que não o próprio trabalho. A situação que
E;x;" enfatizou, ao final da sua intervenção,
levou tantos governos, durante a crise, a usar
u_m_dado de perfeita correção e validade. De
a expressão "reÍéns" e que o Governo brasifato as decisões são muito centralizadas no
leiro, de passagem, não usou.
Senador, penso que aquilo que pudemos
Iraque. Não foram empresãs estatais iraqui8.nas que decidiram pelas suas diretorias, o
oferecer foi isto: a segurança por parte das
que se faz e 0 que não se faz com os brasiempresas de que o trabalho prossegue. E,
!eiras. Não! Tudo se dieCidia, em última análiportanto ...
se, no topo da Pirâmide do poder, e a esse
O SR: ANTÓNIO LUIZ MAYA - E a
não pa~il!ipaçã:O ar-mada?
respeito a Missão Paulo Tarso, por várias vezes, dissertou com muita propriedade. Por
O_SR. MINISTRO FRANCISCO REZEK
que razao os iraquianos concordaram com
-Não, senador, porque isso havia sido dito
-os--argumen_tos dbrasileiros e, _num certo m?~
publicamente por nós desde o início da crise.
t
fo d d 0
s v
mento, acettan o a suspensao da execuçao
;Isso e a
desses contratos, concederam os vistos de saí- 1 Ext c~ -~m run des e f .começo. e :
da?
1
nst era, e po e per eitamente const~

Aquestão aí, senador, inscreve-se no quadro de uma questão maior. Por que razão,
em variados momentos, súditos de variados
países foram liberados pelo Governo iraqui:ino que, por outro lado, a todos não liberou,
e conserva no seu território um número ainda
·apreciável de estrangeiros? Os motivos foram
de variada natureza e tiveram a ver com a
evolução da sensibilidade política dos prÓ-

~~~~~:r~~ou~e t~gn~~· !~ad~~e;~u~!~t~~~
ostensivo. Bem antes da Missão Paulo Tarso
o Governo brasileiro fez saber, e várias vezes
disse isso, eu próprio, à Imprensa, que não
mandaríamos tropa singular.
Aquilo que a Argentina, num certo momenta, fez era algo que o Brasil, desde o
início, anunciava que não faria. Tanto que
nos entendimentos que manteve comigo o
chanceler argentino tive a ocasião de lembrar
a e 1e que havia uma postura de Governo a

prios iraquianos. Sabe V. Ex~ que mesmo os
norte-americanos puderam sair, inesino os
britânicos puderam sair. Mas integrantes de
categorias que desde o primeiro momento
~a~~:sf~~~~ ~~~cra~a~~ ~~~~~':a~ ~~~~~~as~~
a nossa bandeira. Fá-lo-ia sob a bandeira das
Internacionalmente penso que isso fõi Co- -comportaram um tratamento difeie:Udado.
Nações Unidas se isso um dia parecesse recobrado do Brasil, que não se posicionou desde
~Os austríacos, Senador Maia, eram pouco -mendável.
o começo com referência exatamente a urila
numerosos. Est.ãVam no quadrO-daquelas- ria~
Mas, Senador Maya, a pergunta de V. ExA
atitude firme diante dessa invasão do Kuwait
donalidades mais visadas, uma nação euro·
e por isso foi - como V. Ex• mm to bem
traz-me ao espírito um aspecto abordado em
pé ia ocideritãl E a visita- do Cliefe de Godisse -acompanhado passo a passo para ver
algum noticiário avulso e que é do suposto
verno austríaco Kurt Waldheim produziu
acordo secreto,_ do suposto tratado secreto
algum deslize que a nossa missão especíal
efeito.
Foi
grandemente
criticada
por
outras
entre o Brasil e o Iraque para que brasileiros
pudesse cometer. Em segundo lugar, a misnações do Ocidente que entenderam na épode lá saíssem.
são foi negoCiar. Se assírb. o ror; strm dúvida
CSl·gue
ele
não
deveria
ter
ido.
Como
algumas
Penso que terá ficado transparente agora
alguma, ela levou algum trunfo para a negoÍlaçOeS
ho]e
criticáram,
·mars
recentemente,
com aquilo que tive ocasião de expor, que
ciação. Af é que está: qual foi o trunfo que
a
MiSsã-Õ
Willy
Brandt,
em
nome
da
retirada
não apenas não houve qualquer espécie de
a missão levou? Qual foi a contrapartida exigida pelo próprio Iraque para que pudesse, de súditos alemães.
tratado, acordo,_ compromisso secreto, mas
Mas. vCjll V. Ex• que ti-abãlhos- de persuasequer a negociação no seu dia-a-dia íoi sigi~
de algum modo, liberar os nossos compatiíolosa. Aquilo em que consistia o estofo das
tas? Eles estavam lá como reféns? Er"i-essa -são, no todo _ou em parte, têÕl sensibilizado
os iraquianos, mesmo quando originários de
tratativas do Embaixador Paulo Tarso e dos
a situação, pelo menos para um leigo como
eu, eram reféns de guerra, qver dizer, esta- países contra os quais há uma acentuada predemais membros da Missão Especial, aquilo
v~nção política e tal não é o caso do Brasil.
vam lá numa situação drástica, difícil, psico~
que era dito em contrapartida pelos iraquiaO
que
de
resto
não
singulariza
o
Brasil.
O
logicamente impossível de ser vivida pelos
nos,estava cotidianamente ao alcance das
Brasil está no contexto majoritário dos latinOnossos compatriotas. Todos eles chegaram
conversações que se entretinham com jorna~ericanos, africanOs, ·asiáticOs e europeus~
listas brasileiros q~e para Bêgdá foram manaqui felizes da vida por terem saído do infer~
no! A situação deles não era a_ melhor possí- orientais.. Aqueles contra os quais o Governo
dados e que puderam informar a nossã. opinião pública.
vel, não obstante as instalações da Empresa iraquiano declara proverbialmente a sua não
prevenção.
Mendes Júnior, onde se acbav_a_a. maior _quanA idéia do tratado secreto, veja V. Ex\
tidade de brasileiros, desse a eles todo o con- _ Contra tOdas essas nacionalidades o argu~
a Missão Especial, sob uma ótica formal, não
menta
de
determinaçKó
governamental
de
reforto, toda a possibilidade de sobrevivência.
recebeu poderes, não recebeu credenciais paPor isso pergunto a V. Ex' o que fez com cusa de vistos era o da subsistência dos conra qualquer espécie de compromisso ·em notratos
era
o
do
desejo
de
que
eles,
iraquianos,
que o Presidente Hussein desse a pos.oc;ibili~
me do Estado brasileiro, de compromisso do
dade de liberar, porqu-e- isso é o governo, não sofress.em prejuízos dentro desse contexgênero de um acordo, do gênero de um tratanão foi a empres-a prop-riamente em acordo to contratual.
Mas, senador, não é difícil entender que - do; cuidamos/ aí, de pessoas extremamente
com outra empresa. Não! A líberação era
institucionais e que sabim aquilo que estão
do governo. O colega de V. Ex~, Ministro eles tenham, com o passar do tempo, visto
formalmente habilitadas a fazer ou não fazer.
das Relações Exteriores, custou a liberare-s- _que o embargo não estava realmente permiA idéia do tratado secreto me pareceu, porses brasileiros. Alguma coisa deve ter sido tindo a subsistência de contrato algum; que
tanto, algo delirante, porque cuida-se de ':'m
empenhada em nome do Brasil para que isso o embargo rião estava permitindo que ~ones.-
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modo de agir em que hostilizaria gritante~
mente a nossa Constituição. Isso é uma catew
goria que não existe em bom Direito"; issO,
quando ocorrente, jaz no fundo da mais absoluta clandestinidade.
Anos atrás, em 84, editando meu livro "O
Direito dos Tratàdos", fazia um coine1itário
sobre a abolição, já em 1919, da diplomacia
secreta, a necessidade que se fixou desde então no sistema das sociedades das Nações,
herdado pelas Nações Unidas, de que todos
os países levassem a registro na Organização
os seus compromissos interestatais para fins
de publicidade, para fins de publicação edisponibilidade da informação por todos os outros. E, feChando esse capítulo, me ocorria
fazer um comentário sobre isso, considerando essa regra imperativa de Direito Internacional, que dá publicidade aos compromissos
entre países, que faz com que, modernamente, aquilo que a Polônia tem conveniado com
a .Tcheco-Eslováquia não seja como do conhecimento apenas de tchecos e poloneses,
mas seja do conhecimento também do senador brasileiro, do estudante mexicano, do cu·
rioso singalês, do estadista chinês, que todos
tenham acesso a tudo, e o que escapa desse
sistema de publicidade e controle é clandestino, é ilegítimo, e não tem nenhuma garantia
de execução, não pode ser, à luz do dia, invocado por ninguém contra outrem, para cobrar
determinada prestação, para cobrar determinado procedimento.
Então, ao fechar esse capítulo, numa frase
praticamente, é a questão que sempre se coloca no âmbito universitário: será mesm-o que,
neste momento histórico, não se celebrã.m
mais tratados secretos? Será qiie a _Categ~ria
foi, não s6 no bOm DireítO,- mas na prática
corrente, abolida em definitivo? E comentei
eu na ocasíão: é possível que, ainda neste
momento, concluam-se acordos internado·
nais secretos no plano bilateral_e sob o "molde executivo", j~ que o envolvimento congressional não parece conviver bem com sigilos antijurídicos.
Mas é certíssimo que em tais casos, se-ocorrentes, a exemplo do que sucede com o gentlemen's agreement, que é o chamado acordo
de cavalheiros, que não obriga países, obriga .
aqueles estadistas politicamente e sob bases
morais enquanto estão no poder. Portanto,
é algo sem nenhum estofo jurídico. b certíssimo que se isso acontece, estaríamos num
quadro semelhante ao do gentlemens's agreement; o tratado secreto teria a sua operatividade condicionada à permanência dos dig- nitários celebrantes no poder, e, por óbvio,
a honradez que neles possa vislumbrar-se,
abstraída a lembrança de que afrontaram,
coln a tratativa secreta, uma norma de Direito Internacional expressa e notória, e, prova·
velmente, também alguns d~s_positivos de relevo no Direito Público Interno de cada um.
Um tratado secreto, que o Goveriió brasileiro celebrasse, seria uma afronta ao Direito
Internacional Público- expresso Dõ ·art. 102
da Carta das Nações Unidas, relacionado
com o registro. Seria, ao mesmo tempo, uma
afronta grosseira ao que a Çonstituiçâo do

Brasil estabelece a respeito do cotúrole congressional. Seria um gravíssimo crime de responsabilidade_, Senador Maya. Este Ministro
do Exterior, a exemplo de tantos outros, náo
induziría _o Governo ou Missão Especial a
tomar tão infame caminho.
Fico grato a V. Ex• pela questão.
O .SR. PRESIDENTE (Humbi:rto Lucena)- Concedo a palavra ao Senador Afonso
Sancho.

os'R. AFdNSO SANCHO- Sr. Ministro Francisco Rezek, não tenhO praticamente
nenhuma indagação a fazer a V. Ex•, em face
sua exp-osição ter sido t~o explicath-:a.
Aliás, esse já era o meu pensamento, desde
o dia em que li no jornal O Globo aquela
notícia ... : que V. Ex' não quis dar - eu
deduzi que aquilo ali era uma barrigada grande, porque_ este Governo que está aí não iria
fazer um tratado daqueles, se comprometer
coin meios financeiros para atender a um pro·
blema que mais cedo ou mais tarde seria resolvido.
Agora, em segundo lugar, em rápidas pala·
vras, deseío discordar do pensamento de V.
Ex' de que se chegará a um acordo no Golfo
Pérsico. A não ser que haja um golpe de
estado e derrube_ o ditador Saddam Hussein,
o que ele fez, Sr. Ministro, foi um plano bem
arquitetado, aquela imposição do preço do
petróleo foi o início da história, e_ comparo
esse fato, transplantando para 193~, à invasão
da Áustria.
A -o:cupação _do Kuwait; é -como se fosse
a oCupação da Polônia. E, finalmente, ele
erro_u porque deveria ter feito primeiro com
a Arãbia Saudita, quando ele fez com o ~u
wait~ Se tives!;i feitO com a Arábia Saudita
talvez n:ãó tivesse havido>C-ssa reação tão rápida dos americ_a.nos.
E o tratadÕ que ele fez, tratado branco
com _o lrã, de recuar suas tropas, é exatamente Q_ mesmo golpe que Hitler fez com
Stalin.!-~azer UJ!l aco~do_ e depois voltar_.

cre

Então, não acredito, de maneira alguma,
que haja um acordo, mesmo porque hoje o
Exército do IraqUe é uin exército que assombra o mundo, muito grande, e que para ser
desmontado com palavras é muito difícil.
Não que-ro me alongar, data venia, nen;t
que-r-o que--v. Ex• juStifique, mas dizer quê
discordo plenamente e acho que vamos ter
um confronto muito sério, muito violento,
onde muitos iriocenteS vão mOrrer por caus-ã
de um homem que está convicto de ser o
salv_ador da pátria.
-

O SR. FRANCISCO REZEK - Essa
idéia realmente me atemoriza, Senador
Afonso Sancho, mas V. Ex• por certo tem
o perfeito alcance de todos -os desdobramentos da solução militar e eu prefiro não racio·
nar à base dessa convicção.
O SR. PRESIDENTE (Hllniberto Lucena) - Concedo a palavra ao Senador Leite
Chaves.
O SR. LEITE CHAVES -!vfinistro Francisco Rezek. eu me congratulo com a piilestra
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de_ V. EX\ que é a segunda aqui proferida
desde que se iniciaram esses conflitos no
Oriente Médio. Também me congratulo com
o Itamarary pela eficiência com que se houve
nesse caso. Parece-me, ao _que me recordo,
jamais na história do Itamaraty houve um_a
questão tão delicada quanto essa e V. Ex'
se houve bem mesmo naqueles instantes de
crise muito- difícil, onde teve que assumir um
low profile por situações que não eram suas
-e -y. Ex~ .rp.ostrou que foi_ um homem extremamente bem escolhido para essa difícil missão
de çonduzir o ltamaraty em situações imprevi~tas como essas. Quer dizer, o Itamaraty
se houve maravilhosamente bem; o caso era
extremamente difícil e resolveu-se a situação
sem que o mundo ou parceiros interessados
em posições contrárias pudessem explorar.
Veja V. Ex~ que _esses estadist~_a que V.
Ex' se referiU foram extremamente cri_ticados
e Oão houve, ao que sei, de parte de outros
países, embora interessados em que não re·
solvêssemos· o rtosso assunto, críticas tão Viõlentas.
Senhor Ministro, quando esteve da primeira vez aqui, V. Ex~ estava mais pessimista,
quer dizer, não acreditava em outra alterna·
tiva que não fosse o confronto. Naquela época grandes fontes internacionais, autorid_ades
bem experientes admitiam que o confronto
seria passível de um entendimento; hoje se
está dando exatamente o inverso.
V. Ex• admite- eu não sei se é um pensamento, um desejo ou se V. Ex• tem razões
concretas para acreditar nisso. Tenho acompanhado esse conflito e posso dizer a V. Ex•
que na "época, eu era mais otimista do que
hoj_e, acho gue_ ele é extremamente inevitá_vel, a inevítabilidade está à Vista. Baseio-me
nessa últi~a çlet_çrminação americana, de
mandar mais de 210 mil homens. As forças
estão se juntando, e com aquele impasse inicial os americanos, agora, resolveram mandar mais tanques. O receio final era que, havendo um ataque de aviação, fulminante, os
tanques - 4.500 tanques iraquianos - des·
trufssem as bases de onde sairiam ess_es
avi9es, a_í ficaria numa situação extremamente difícil.
Por outro (ado, mesmo se houvesse um
entendimento em que, saindo o Presidente
Saddam Hussein do Kuwait, devolvendo a
sua soberania antiga, airida que sob uma forma democrática, e aceitasse os países do Ocidente, dificilmente Israel aceitaria uma situação dessas. Conheço Israel, estive lá numa
grande ajuda do Itamaraty para a defesa de
uma criança. Então, Israel tem a consciência
plena e absoluta que se Saddam Hussein sair
incólume desse confronto, será um líder árabe e o próximo a ser fulminado será Israel.
E, na sua sobrevivência, ela ainda teria que
fazer um ataqUe fulminante, que tem condi·
ções de realizar.
São considerações genéricas.
__
Ministro Francisco Rezek, a minha pergunta é a seguinte: nenhum país do mundo que
esteja fora das vizinhanças do conflit(! haverá
de sofrer tanto quanto o- Brasil, com esse
casO do Iraque. Primeiro,' porque era ~
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grande fornecedor de serviços de matériasprimas c mercadorias e, ao mesmo tempo,
porque era um importador tradicional de petróleo, em expressiva quantidade para o seu
consumo. Sabemos, e isso foi declarado, que
o Brasil a essa altura já se tinha preparado
para adquirir outras fontes alternativas e
compensar essa perda. Mas, os países que
haveriam de assumir essa condição de fornecedores não têm quantidade de petróleo para
tanto, e nem têm comércio alternativo para
que receba as nossas mercadorias. Então, feito o confronto --e tudo indica, incl.usive,
segundo as últimas declarações do General
Power, que seria fulminante, para que n_ão
se alongasse e não se repe~isse _a história do
Vietnã -,havendo o conflito, COpl as conse·
qüências que V. EX" na terceira alternativa
prevê, seria mUito difícil numa perspectiva
ao longo da história, haVend<:J esse conflito
sério, quais
providências que o Brasil já
adotou até agora para que, no escambo de
merCadorias, na troca, ele encontre suas alternativas, coÍno também pai-a o petróleo?
Que ·outras proVidências o País adotou para
que não viesse· uma grande dificuldade no
que diz respeitO l!-0 consumo tr3dicional que
era feifo pelo Iraque?
-

atomiZar, o quanto pOssível as alternativas
de importação, cogitando da Malásia, aumentando_ o .que trazemos da Venezuela, da
Nigéria, a~· Arábia Saudita mesma. Mas o
fato é qUe--Cili<f se ofereceu desde o primeiro
momento para, sozinho, suprir esses duzentos mil barris diários que deixaram de vir
ao Brasil do Iraque e do Kuwait.
Portanto, nunca experimentamos, sequer,
o risco, o receio mínimo de ficarmos sem
o produto. Agora, o preço, de fato, pesa
grandemente sobre nós. Estamos numa situação, Senador, que não pode piorar.
No que concerne à crise do Golfo e aos
efeitOs negativos CJ.ue ela tendia i produzir
sobre nós, estamos numa situação que, por
não poder piorar, gera algum otimismo. Ela
terá que, de algum modo, aperleiçoar-se. Os
nossos receitas nesSe domínio já são outros,
são_ receios atinerne:s a outras frentes nas
quais o Brasil também tem vocação para ser,
pelo menos, um dos maiores prejudicados:
a questão do Uruguai, do GATI, os subsídios
â exportação e outras coisas que os europeus
ocidentais estão_ lá a produzir ou a desejar
produzir~ que nos -~eta_riam grandemente.
V. Ext ponderou com toda razão, Senador
Leite Chaves, e os memo:riilistã.s do Itamaraty bem_o recordam, nós nunca enfrentamos
O SR. FRANCISCO REzEK- Na reali- uma crise assim, nunca a Casa se defrontou
dade, Senador Leite ChaVes, os observadores com um problema dessa natureza.
económicos da crise do Go"ifo entendem que
Aliás, isso é mais ou menos o mesmo que
o preço-do petróleo tende a baixar, proxima- di~er, em p~oporçõe~ burocrá~icas, aquilo
mente, qualquer que seja o rumo próximo qtie a sociedade brasileira já percebera ante!>.
da própria crise. Acham que o aumento da Nunca o Brasil enfrei_ltou um problema exterprodução por países produtores como a Ará- nô dessa exata natureza. Há países como os
bia Saudita, e tantos outros mais distantes: Estados Unidos da Am~rica, França, a GrãNigéria, Malária, Venezuela, México etc,, Bretanha, que já são- castigados por esse tipo
haveriam de compensar, pelo menos em par- de contigência, terem reféns em territórios
te, a produção que se perdeu, a produção distantes, exóticos, inseguros, durante meque se estancou no Iraque e no Kuwait. No_ ses, durante muitos anos, e acompanharem
que concerne ao Brasil, é bem este o proble- pacientemente a evolução lenta dos acontecima do preço, o que mais nos aflige, o que mentos à espera da liberação. E nesses casos
mais pesa sobre nós. Na realidade, ele tem dolorosos que alguns países já enfrentaram
uma expressão extraordinária em nosso dia- no passado, eu, sequer, poderia dizer que
a-dia, ele nos atinge no momento em que o fato dos reféns serem dUas ou três pessoas
somos especialmente vulneráveis por termos mitigava, pela sua conotação quantitativa
a inflação sob relativo controle, a inflação menor, o traumatismo qualitativo de se saber
baixou em seus números-relativos, de moGe da presença de um compatriota em lugar disconsiderável: espera-se que ela venha a sofrer tante, em condições as mais angustiantes que
redução_ ainda maior.
uma· pessoa humana pode enfrentar.
então, nós não tínhamos experiência neMas estávamos numa época em que a alta nhuma nesse tipo de problema. É claro que
do preço do petróleo não se poderia diluir a situação não era a mesma de reféns Singuno quadro de uma inflaçã.o galopante_e passar
lares como aquela em que outros países já
desPercebida.. Nãot Isso nos atingiu na hora puderam experimentar no passado. Mas era
mais imprópria possível. Foi um golpe muito uma preo_cupação, no mfilimo, semelhante,
rude,_ Mas, talvez, tenha sido o único golpe
era um número considerável de compatriotas
considerávr:l que sofremos. Porque ãquilo
nossos, ·retidos contra a sua vontade em pa(s
que exportávamos para a região _é algo de
distante. do qual, no momento, quereriam
muito boa qualidade, são coisas de necessiw afastar-se, retornando ao sol_o pátrio, imposdade quase primária, e há compradores alter- sibilitados de fazê-lo. Esse tipo de situação,
nativos. Há contratempos, é claro, para o
na História do Brasil, imagina-se que não
exportador brasileiro, mas não .há desespero,
tenhamos enfrentado antes e, por isso, foi
não há deSalento nem _perda de mercado, em
preciso trabalhar com aquilo que poderíamos
definitivo, para o exportador brasileiro.
oferecer de melhor no domínio dos nossos
Quanto ao próprio petróleo, o problema
serviços.
se limita ao preço, não à disponibilidade. EmAgora volto â questão, Senador Leite Cha~
bora, politicamente, o Governo brasileiro teves, do desfecho da crise. Veja V, Ex', há
nha enfatizado o seu desejo de variar a fonte
uma linha de raciocínio, cOnduzida hoje pelo
de importa~ão de petróleo, o seu desejo de
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Presidente norte-americano e pela PrimeiraMinistra britânica, mas há também um outro
teor de discurso, aquele _de Mikhail Gorbachev, aquele do próprio Presidente Mitterrrand e, talvez, seja essa a vertente que mais
_
deveria seduzir~nos.
Creia V. Ex•, nOs mais variados lugares
do mundo responsável, as cabeças mais dotadas, mais brilhantes, estão pensando dia e
noite em como se dar tratamento adequado
aos problemas resíduais de uma solução negociada, de uma solução não militar; como
sair não militarmente dessa crise, ao mesmo
tempo encontrando métodos para, logo em
seguida, neutralizar a ameaça militar que um
país avulso possa representar para os seuS
vizinhos ou para outros, restaurar a confiabi·
lidade das regras internacionais.
Não quero crer Senador, que de todo esse
esforço, espraiado geograficamente, mas
muito concentrado na unidade do seu objew
tive, não apareça algum caminho, não apareça alguma solução. _E, aí, poder-se-ia enconw
trar o caminho apropriado para a realização
daquele que é, em última análise, o objetivo
de todos nós. Porque nenhum governo tem
hOje noÇão incompleta das conseqüências do
desfecho armado da crise, daquilo que pesaria sobre a sua própria economia, sobre o
~eu próprio contingente humano, se a solução
fosse militar,
Continuo dizendo, nobre Senador Leite
Chaves, é por eliminação, se não fosse por
mais nada, qu_e acred!to numa sQlução pací-fica.
.
O SR. LEITE CHAVES -Sr. Presidente,
só uma pergunta ao ~í~tro. Pergunto ao
Ministro Francisco_ Rezek qual é o sentido
político, diplomático, estratégico da visita
anunciada pelo Presidente Bush à Arábia
Saudita?
O SR. FRANCISCO J.lliZEK - Ela me
parece, antes de tudo, um marco cronológico.
Seria uma derradeira tentativa de, na proxi·
midade física dos acontecimentos, encontrar
o caminho, acender uma luz final, noticiar,
quem sabe, uma alternativa que já teria sido
pensada um pooco antes. É uma idéia plausível, Senador Leite Chaves. Pode ser isso.
Veja V. EX" que, como marco cronológico,
essa viagem significa a redução daquilo que
vinha sendo chamado de "período crítico''.
Imaginava-se que a segunda quinzena de novembro fosse o período crítico.
Com essa visita de Bush â Arábia Saudita
jogava-se para 5, 6 dias mais tarde o início
do "período crítico", que seriam, então, os
derradeiros dez dias de novembro, o período
para o desencadear das hostilidades, se não
se visse alternatiVa.
Não quero crer que o Presidente Bush ---aí pode haver o wi.shful-thinking - se retire
da Arábia Saudita nessa visita para deixar
atrás de si o fogo cerrado entre as partes,
para deixar atrás de si o combate. Continuo
apostando em que essa visita, além de marco
cronológico 1 seria uma ideal oportunidade e não ú!nho dúvidas de que o Presidente norte-americano o deseja intensamente_._ Ele nãO--
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admitirá isso, a essa altura, como uma espe-

rança concreta sua_, in.as admitirá, sem dúvida, como um desejo·seu, de _que essa visita
possa marcar um aceno definitivo de solução
pacífica.

O SR. PRESIDE\'ITE (Humberto Lucena) - Concedo a palavra ao último orador
inscrito, S_enador Pompeu de Sousa.
O SR. POMPEU DE SOUSA-Sr. Presidente, não me tome por orador porque seria
temerário nessa altura de que o relógio nos
aponta já uma hora tardia, e daqui· a pouco,
mais de 40 minutos, tenho que estar abrindo
a sessão do Senado, como V. Ex• sabe.
Mas, não poderia deixar de inscrever-me
para colher um mínimo de esclarecimento da
parte do ilustre c;:hanceler que ora nos honra
com sua visita.
Sr. Presidente, na verdade, gostaria antes
mesmo de entrar na parte iridagatória, vamos
dizer assim, de fazer uma sugestão a V. Ex~
Sou o único "estranho no ninho", de vez que
não pertenço a esta comissão, corilõ não posso pertencer a nenhuma comissão permànente, como V. E~ sabe, por imposição regiinental, por ser membro da Comissão Diretora'.
Realmente, confessO a V. Ex• que a exposição-do Sr. Ministro Francisco Rezek, hoje,
nesta comissão, é um_ documento da maior
importância: da maior importância para a comissão, da maior importância para o Senado
e da maibf importância para o Brasil e para
- '
a nossa política exterior_.
Sugiro a V. Ex• que faça traduzir o mais
rápido possível a gravação, o- texto sonoro
em texto escrito,"(iara tentarmos editar o· s.eu
depoimento com: a maior 1 rapidez pelo Cegraf. Comprometo--me na Mesa, -a· me empenhar profundamente por esta rapidez, de vez
que esse· documento é u:rn documento .que
precisa ser conhecido por todos os brasileiros.
E preciso se editar uma separata, um pequeno volume com toqo_ esse documento e eu
depois sugeriria ao Sr. _MifdstrO df, Estado
das Relações Ext~dor~s que- O Itarilaraty se
encarregasse de traduzir em outras. línguas,
qu_e não. o túmulo do pr::ns~mento, como já
fo1 clasSificada a nossa pobre língua, última
flor do lácio, inculta e bela, mas que é, ao
mesmo tempo, esplendor e sepultura, porque
ela esplende c, ao mesmo tempo, sepulta,
mas em línguas que tivessem mais trânsito.
no mundo esse documento.
Considero da maior importância o doeu-.
mento, que é realmente um modelo de equilíbrio entre a nitidez e a energia; entre a moderação e a racionalidade.
Bem, feitas todas essas considerações, que
faço questão não sejam tomadas como lison~
ja, porque não costumo fazê-lo, V. Er sabe
e os companheiros também, não levantaria
nenhum dos motivos de su.speição, como, por
exemplo, o meu nobre colega e amigo Senador António Luiz Maya, com a sua vocação
de Monsenhor, porque S. Ex' assumiu um
pouco, digamos, aquela instituição tão sábia
que a Igreja Católica adotou, que é a do advogado do diabo. S. E~ assume freqüentementel Costumo dizer que S. Ex• tem uma expres-

são de olbos angelical e o sorriso melistofélico, porque altainente malicioso. S. Ex~ duvidQU: que~ realmente as nosSas 'razOes fossem
outi-as, quando, na verdade, V. Ex• foi altamef!te escla!ecedor nçsse sentido e, ao mesf!lO tempo, dizer a V. Ex~ que-acredito, soU
um homem de muita fé. Não digo que não
seja de muita fé S. Ex~, O SeriadOr Monsenhor
Maya, mas sou um homem de muita fé e,
sobretudo, de muita esperança. E acredito
também que não acontecerá a hipótese perigosa do meu estimado colega, além do. prezádo colega, conterrâneo, o Senador Afonso
Saricho,_ que éstá rea:lmiiltC- com o espífit9
belicoso dos màis acentuadOs.
_
·CreiO ifa·paz: E creio qtie·-um. dos motivos
da paz é que a -nossã posição'- aliás, nesse.
ponto, V. Ex• se antecipou·ao·que eu ia dizer
- se aproxima muito mais da posição da
França, de- Mitcrrand, e da União Soviética,
de Gorbachev, do q_ue da posição dos Estados
Unidos e da Inglaterra, porque temos motivações muito diferentes._ Ao contrário dos Estàdos Unidos, que têm um -intereSSe, ao lãdo
do possível interesse bmUa:nitário, e varriQs~
dizer, cfvko, dé defender a autonomia do
Kuwait,lem t~mbém um visível interesse fiateria!, diria que irrlpe(ialístiêO.
-·
Quanto _à Dama-de-ferro,. da Inglaterrl:!,,
a Inglaterra até hoje não per_cebeu que não
é mais o leª-o britânico, que perdeu as garras,
mas continll:_a a pensar que ainda deve ser
imperiali~ta. Enquanto que França, que fOi
realmente u~a nação eminentemente imperialistã, ap6s De Gaulle é Outra França, pôr:
que De Gaulle criou uma espécie de ecumenismo nas 'relações internacionaís. E sustenló
ql;le, nesse campo, o qorbachev é filho dob
p_e _Gaulle!_ N~sse campo! Daí esse exemplO
admirável que eStãmõs teiido, de caminhar
para um mundo só, que é a aspiração de todOS
os a~an_tes da paz como nós.
Mas,- Sr. Ministro, eu _ia justamente per~
guntar a y. Ext' e agora a pergunta fica at~
de certa forma prejudicada, porque V, _E;x!
antecipou a resposta, quando respondeu ao
Senador Leite. Chaves se a atitude tão belicosa do Governo do Iraque~ -que, aliás, nãQ
nos pode surpreender com o caráter autoritário, porque é um Governo autoritário me.s-.
mo, é um GOverno ditatorial, é a sobrevivência de uma cultura que, felizmente, começa a se diluir no mundo, que é a cultura dos
governos totalitários.
Sr. :Min_j$tro, eu pergonraria a V. Ex•, s_e
a posição do Iraque, mais compreensiva para
conosco, nunca nos considerando claramente
reféns, e·nem COloCando _os brasileiros em
posições estratégicas onde poderüun ser objeto de qualquer ataque militar, pelo menos
não o fazendo ostensivamente, ao que eu· saiba, se essa posição não foi por nenhum motivo de ordem inconfessável, mas sim por
acreditar que realmente não defendíamos interesses imperealísticos, defendíamos apenas
·a integridaiie da nossa Pátria, dos nossos patríCios e·; aO meSmo" tempo, as normas universais de convivência pacífica, enquanto os belicosos merecem· todas as suspeições e todas
as medidaS- preventivas, porque quando se
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trata de matar ou morrer geralmente não se
quer morrer. Pergunto a V. Ex• se meu raciocínio está ce'fto ou não?

O SR. FRANCISCO REZEK- Senador
Pompeu de Sousa, regozijo-m-e ;priffieirO -por
ouvir mqis urpa das suas lições, que representam proveito para quem quer que se defronte CQDJ V. Ex~ na sua longa e tão fecunda
atividade parlamentar, na sua vida de homem
público.

O SR. POMPEU DE SOUSA- Uma vida
curta.

O SR. FRANCISCO REZEK :_ Mas é
uma vida dedicada, consagrada ao interesse
público, e_ess_e.é.um fato notório.
Le_p1bro_ a_ V, Ex•_ que, integrando-se hoje
à sociedadi lnt~rDaçional, o. quadro de membros das Naçõ.es Unidas superou a marca dos
160 Estados; n4-qca se pode dar esse númerp
como seguro pqrque quando ~enos se espera
uma nova república surge num derradeiro
quintal colonial, num derradeiro espaço outrora colonial_e, com isso, tendendo-se à afir_mação da indepelldência e da organização
soberana de todos os povos, mas o número
da ordem de 16() sober_anil}s, hoje componentes da socie,da4e internacional, sem embargo da sua _grandeza, não viu levantar-se
uma só voz avulsa de apoio à ação empreendida pelo Iraque no Kuwait. Mesmo os Governos de Cubgt e do lêmen, no Conselho
de Seguranç!l das Nações Uni~as, preferifam
o caminho da abstenção; no caso da primeira"
das resoluções ali tomadas, os dois Governos
em absoluto não convalidavam, queriam expor em separado as suas razões, queriam dizer algo que no fundo é uma verdade universal, as coisas não são tão simples assim, e
estabelecer algumas peculiaridades ou sutilezas mais do seu pensamento, mas comungando com o restante da comunidade n~ condenação daquele empreendimento militar.
Portanto, o Governo iraquiano, do Presidente Saddam Hussein, soube, desde a primeira
hora, que não havia uma única v_oz governamental no planeta a apoiar politicamente o
seu ges-to, havia, pelo contrário, uma reprovação generalizada, uma grande diferença de
grau, de intensidã.de talvez, mas uma reProvação generalizada. Foi nesse quadro que o
Brasil se inscreVeu; õ Brasil é um dos países
que estão solidários com o Sistema· das Nações
Unidas e c_om as demais naçõ-es na condenação daquilo que foi feito: a· tentativa de
resolver qualquer problema polftico, por procedente que sejam as razões da parte, pela
via da iniciativa militar, pela anexação de território alheio, pela supressão da soberania
de um Estado vizinho.
Com perfeita ciéncla disso, e com perfeita
ciência até mesmo do fato de sermos formais
naquilo que queremds materializar juridicamente, cuidamos aqui de transformar por decreto, em norma interna, a Resolução n~ 661
do Conselho de Segurança, aquela relacionada com o embargo; foi com perfeita ·consciência de tudo isso, que o Governo iraquia-
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no, não obstante, estabeleceu a sua grande

discriminação política emre categorias.
O Brasil aí não foi isolado. Aquilo a que,
muitas vezes até com alguma ironia ou viru-

lência, aliuns observadores se refeii.8.m como
a relação especial Brasil/Iraque, de que ~pe
sar dos seus aspectos militares, que já havtam
cessado em 1988, não deixa de ser uma rela-

ção sadia nos seus aspectos civiS. Nesse ponto
é uma relação de países em desenvolvimento,
que alcançou números excepcionais no seu
_
çomércio puramente civil. .
. Mas, apesar disso, o Brasil não foi aí singularizado, e nem os interessaría, em absoluto,
que o fosse. Entramos na larga categoria dos
+

•

Estados contra os quais nenhuma forma de
restrinção política era feita pelos iraquia~os.
Então, entramos no grande blocb· dos latmo·
americanos, africanos, asiáticos em sua quase
totalidade, e ~uropeus orientais.
Ficamos, portanto, distinguidos, neste pa:ticular, quanto ao tratamento dos nossos suditos dos norte-americanos, 'canadenses, autralia'nos, néo-zelandeses, eu,ropeus ocidentais e europeus comunitárias·; com exceção
temporária de Portugal, por razões também
de indole política.
. . .
.
Não houve, portanto, uma mdtvlduallzação do Brasil, e isso preservou os contornos
precisos da isenção com que entramos neste
contexto.
Não somos um País que destoe da voz das
Nações Unidas na reprovação enérgica do
episódio e na garantia dos seus desdobramentos operacionais, como o embargo. Somos
fiéiS à Organização.
Não temos, entretanto, motivos de ordem
polftíca, ou outia, para ir além daquilo qu_c
a nossa condição de membro das Nações Umdas nos impõe.
_ _ · ·
.
O Brasil é um País que comunga respeitosamente os ideais de progresso, de prosperidade coletiva e de paz de.J:J.ações irmãs, como os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, e
outras tantas, mas os interesses brasileiros
não são exatamente os interesses de certas
nações pós-industriais, de grande ascendên·
cia militar no contexto global.
De modo que, se por um lado não se estranha a nossa fidelidade àquilo que as Nações
Unidas determinaram, por outro lado, não
haveria também de estranhar-se que não om·
breássemos alguns países que vieram a cons-

tituir uma vanguarda na restrição à ação ira~
-'luiana e na presença militar imediata no Gal~
fo.
• Penso que~tam~ém ~b.este ponto_~e vista,
Senador Pompeu de Sousa, em nenhum mo~ento da noss;:t his,tória próxima, o Brasil
J:erá razões Par-a -arrepender-se daquilo que
fez desde a madruga?a de 2 de agosto último.
Obrigado a V. E;x•.

rente, com a postçao brasileira - o Brasil
jarriais se pi-oporia a enviar tropas singulares
para o Golfo Pérsico, a exemplo do que fez
a Argentina, mas está pronto para, amanhã,
participar, mais uma: Vez, de uma força multilateral que venha a ser organizada militarmente pelas Nações Unidas, como uma maneira de contribuir, em último caso, para a
solução da cri$e do Golfo PérSico.

OSR.FRANCISCOREZEK-Sr.Piesí'
O SR. PRESIDENTE (Humberto Lucena) -Sr. Ministro antes Q~ passarmos à parte
(l.ente Humberto Lucena. o Secretário-Gerar
secreta, comq V. ,Ex~ sqlicitou à comissão,
d~ Nações Unictas tem ciência da nossa diseu gostaria apena'i de colocar como questão
pon_ibilicj_ade para esse fim, como daquela de
final, que V. Ex~, ao cbnclnir o seu pronunciainúmeros'o'utros páfSes, que "igualmente" a'ceimento, deixou-ciaro·seu otimís_mo, sua contariam de bom· grado, diante da gravidade
fiança -em que a- crise do" Golfo' Pérsico seja
das circunstâncias atuais, integrar ã força de
resolvida por via de negociação.'Deus queira
paz das Nações Unidas, se ela viesse a formarque assim aconteça. Mas, também, sou dase. Não temos, nesse momento, uma oportuqueles que se preoc:upam com um desfecho
nidade para enfatizar, no Conselho de Segodiferente.
rança, dado que dele agora não participamos,
E digo isso a V. Ex_~, _em face da ostensiva
a urgência de que seja tomado esse caminho.
·postç
· ã o qu~ ,o go;r~~Çl p.C?r....•e-~l~:t!c_avo
·
Enta-o, est~mos.na -segu1'nte postura: observem·
~ornando a respeito do assunto, a nível inter-·
vamos-o a-ndamento d9s trabalhos do Canse~
hacional.
' ' ·•
' '
lho de-Segurança. A qualquer momento
. . .
· quando, daquilo que ali repercute à luz dos
• Aiiida há poucos _çl~as; lerp.br.a-se V. Ex•,.
acontecimentos no Golfo, resultar proYável
'(]a missão do, ~ec:re~ário.de Def~s_a Norte-Aque seja chegado o momento de se cogitar
mericano, que visitou-vários países da Euroda formação imediata da força de paz, terfa'Pa, tentando justament~ _fazer um trabalho
mos acesso ao Secretário-Geral, pela voz da
no sentido de uma intervenção militar.
nossa representação, ponderando a ele, de
Ao final, o que me faz proferir essas palanovo, aquilo que já se fez chegar, em outro
vras, é apenas para colocar a V. E~ uma
momento, ao seu conhecimento, ou seja, o
fato de que o Brasil e af não com poucos
sugestão, que eu- j_á, f!a,vfa çolocado para o
Ministro inte}ino~ qa.sl}a eyus~ncia, o Ministro
outros, mas com muitos outros países jamais
Marcos Coimbra e Embaixador Marcos
faltaria à Organização, se ela decidisse a,ssuAfambuja, se_ t"!ã~ :s~~i~ ~ :c?~o. 9~ 9 .B.r~sil, , mir não deixando que inercialmert~e alguns
êafátér· avllfsêi," sê:enca"riegâssem
-•Pelâ sua tradiÇão pacifista, pelo seu· rigoroso· ">pTaí;ês•,
respeito aos princípios brasileiros das Nações - de tal tarefa, assumir a responsabilidade pela
manutenção da ordem no Golfo.
Unidas, que são o da não intervenção e o
da autodeterminaÇão- dOs p-õvos, tomasse a
- Obrigado a V. Ex'
iniciativa junto ao Conselho de Segurança
das Nações Unidas, no sentido de se conseO SR. PRESIDENTE (Humberto Luceguir daquele órgão, uma resolução que deterna)- Muito obrigado.
minasse a possibilidade de formação justaSrs. Senadores, vamos passar, agora, à fase
mente daquela força militar de caráter multiM
secreta desta reunião, Agradecendo a pre!atera!, capaz de agir em nome das Nações
sença da imprensa e de outras pessoas que
Unidas no momento, adequado, para retirar
estão participando dos nossos. trabalhos, peas tropas do Iraque e do Kuwait, caso as
diria que nos deixassem a sós para que se
tentativas de negociações não prosperassem.
pudesse cumprir o Regimento.
Como_ bem acentuou V. Ex~- :-:-nesse pon(A reunião torna-se secreta.)
to, eu me·congrãtulo e nem poderia ser difeT
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dez anos, a partir de 18 de junho de 1989,
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de autoria do Senador Márcio Lacerda,
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-
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Emenda_à CoMtiluição_ n° 3/91.
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SENADOR AMIR LANDO ~ Tópi·
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SENADOR MAURÍCIO CORMA,
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rios acertados com o Ministro da InfraM
Estrutura, Ozires Silva, por lideranças sin
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1.3 -ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução n° 17, de 1987,
de autoria do Senador Itamar Franco,
que institui o Museu Histórico do Senado Federal e dá outras providências. Discusslo encerrada, após usarem da palavra os.Srs. Cid Sabóia de Carvalho e Nelson Carneiro, voltando às comissões competentes em virtude de recebimento de
emendas.

L3.1 - Discursos após a Ordem do
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Dia

- Designação da comissão incumbida

SENADOR NELSON CARNEIRO
- RCuD.ião promovida pelo Embaixador
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l~tino-american~ com enfoque para ,o
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SENADOR ALUIZIO BEZERRAVisita ao Senado do Desembargador Lourival Marques.
_
SENADOR RONALDO ARAGÃO
-Necessidade do estabelecimento de proM
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SENADORJUTAHYMAGALHÁES
-Defesa de amplo debate no Congresso
Nacional a respeito da grave crise brasileira.
SENADOR MARCO MACIEL- Fa·
lecimento do Pe. Pedro Arrupe, SuperiorGeral da Ordem dos Padres Jesuítas.
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Ata da 22a Sessão, em 22 de março de 1991
P Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Dirceu Carneiro,
Beni V eras e Mansueto de Lavor
ÀS 9 HORAS, ACHAM.SE PRESENTES
OS SRS. SENADORES:
Alufsio Bezerra - Dirceu Carneiro Eduardo SupliCy - Francisco Rollemberg Garibaldi Alves- JOnas Pinheiro:.... Josaphat
Marinho - Nabor Jóníor - Ronan Tito Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A lista de presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr: 1° Secretário procederá à leitura
do Expediente.
É lido o seguinte:
EXPEDIENTE
MENSAGENS DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
De agradecimento de comunicaç6c:s:
NO 72/91 (n° 108/91, na origem), de 20
do corrente, referente à" promulgação dos
Decretos Legislativos n~ 61 a 66, de 1991.
N° 73/91 (n° 109/91, na origem), de 20
do corrente, referente à promulgação dos
Decretos Legislativos nos 67 a 79, de 1991.

PARECER N° 19, DE !!h!
·(Da Comissão Diretora)

Rcdaç§o final do Projeto de De·
crcto Legislativo n° 1., de 1991 (n°
191, de 1990na CAmara dos Deputados).

A Comissão Diretora apresenta a redação -final do Projeto de Decreto Legislativo
n° 1, de 1991 (n° 191, de 1990, na Câmara
dos Deputados), que aprova o ato que-renova por dez anos. a partir de 18 de junho de
1989, a concessão outorgada à Rede Rio-Grandense de Emissoras Ltda., para e.x:plorar, sem
direito de ecclusividade, sezviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
Sala de Reuniões da Comissão, 22 de
março de 1991. - Mauro Bcnevidea, Presi-

dente - Dirceu Carneiro, Relator - Beni
Luddfo Portella.

V eras

ANEXO AO pARECER N° 19, DE 1991

Rcdaç§o Final de do Projeto de
Decreto Legislativo D.0 1, de 1991
(n° 191, de 1990, na camara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso- Nacional
aprOVou, eu, , Presidente, nOJ; termos
do art. 4S, item 28, do Regimento Interno,
promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO NO , DE 1991
Aprova o- ato que renova por dez
anos, a partir de 18 de junho de
1989, a conccss!o outorgada ll Rede Riograndense de Emissoras. Ltda.
- , para explorar, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifaslo sonora em onda curta, na cidade de
Porto Alegre, Eatado do Rio Gran-

de do SuL
O Conw.essc> Nacional decreta:
ArL 1° É aprovado o ato, a que se refe-

re o Decreto D0 9&.481, de 7 de dezembro
de 1989, que· renova ·põr -dez anos, a partir
de 18 de junho de 1989, a concessão outorga-

da à Rede Río-Grandense de Emissoras
Uda., através do Decreto n° 83.451, de 14
de maio de 1979, para C"Xplorar, sem direito
de exclusividade, setviço de radiodifusão sonora em onda curta, na cidade de Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul.
ArL 2° Este decreto legislativo entra em
vigOr na data de sua publicação.

O SR. PRESIDÉNTE (Dirceu Carneiro) - O ecpettiente lído vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de leí quç: será lido P.Clo Sr. 1o Secretário.
E lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N035DE 1991
Autoriza a utilização de cruza~
dos novos para a aquisiçlo de aç6es
de empresas incluídas no Programa
Nacional de Desestatizaçlo.
O Congresso Nacional decreta:

Art. 1o As entidades fechadas de previdencia privada e as associações dos empregados
de empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatlzação ficam autorizadas a
utilizar seus recursos denominados em cruzados novos para a aquisição de ações, quotas
ou bens do ativo patrimonial destas sociedades.
Parágrafo ánico. O adquirente de ações,
quotas ou bens do ativo patrimonial das s-ociedades inclufdas no Programa Nacional de
Desestatização, de que trata o caput deste
artigo, poderá efetuar o pagamento total ou
parcial, em cruzados novos, mediante a transferência de titularidade de depósitos e outros valores mantidos no Banco Central ·do
Brasil em l:l.ecorrência do disposto na Lei n°
8.024, de 12 de abril de 1990.
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Art. 2° Os recursos Oriundos da alienação
definida no art. 1° desta lei estarão sujeitos
às normas de conversão em cruzeiros e de
atualização monetária previstas na Lei n°
8.024, de 12 de abril de 1990.
Art. 3° Observados os prazos definidos
no art 2° desta Lei, o titular de recursos
oriundos da alienação de ações. quotas ou

bens de sociedades incluidas no Programa
Nacional de Desestatização deverá utilizá-los,
preferencialmente, na quitação de suas dívidas para com o setor pllblico. Parágrafo único. A União utilizará os recursos recebidos na forma desta lei na redu-

ção da dívida piíblica federal, preferencialmente mediante resgate de seus títulos representativos.
Art. 4° Esta lei entrã em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação

Uma das questões fundamentais que se
apresenta, atualmente, na economia brasileira diz respeito à necessidade de definição
de um novo padrão de financiamento, para
o qual, certamente, função de destaque cabe ao processo de privatização.
Isto, tanto em virtude, das possibilidades
de retomada do investimento privado, que
poderá ensejar, quando em decorrência dos
ajustes que deverá proporcionar nas finanças pllblicas.
Neste conto:to, ressaltem-se as iniciativas
que visam dinamizar esse processo de privatização. É o que pretendemos com a medida que ora propomos.
Ao definirmos a possibilidade de as entidades fechadas de previdência privada e as
associações de empregados de empresas incluídas no Programa Nacional de Desestatização participarem desse processo, por intermédio da utilização de recursos em cruzados
novo~ atendemos, também, a própria concepção do programa, que tem a pulverização
de ações junto ao ·público e aos empregados
como forma operacíona! preferencial para
a alienação de participação e/ou controle
acionário de empresas estatais (art. 4° da
Lei n° 8.031190).
Por outro lado, a preocupação de vincular o processo de privatização ao ajuste das
finanças públicas é: incorporada ao projeto
de lei que apresentamos.
Para tanto, preve:-se;
1) a sujeição dos recursos denominados
em cruzados novos. que tiverem titularidade transferida, aos prazos e às normas de
conversão em cruzeiros estipulados pela
Lei n° 8.024/90; visa-se, assim, adequar e
compatibilizar o financiamento do processo
de privatização com as metas de liquidar definidas pelo Programa de Estabilização em
curso na economia brasileira;
2) o comprometimento dos recursos arrecadados com essa modalidade de pagamento de alienação de empresas e/ou bens públicos com a redução da divida pública federal.

Eni'im, o projeto de lei que ora apresentamos é de inegável alcance sócio-econômico,
seja pelo ajuste das contas públicas para o
qual contribui. seja mesmo pelo desenvolvimento do mercado de capitais que verá proporcionar ao permitir a incorporação de significativa massa de recursos de trabalhadores a esse mercado.
Sala das Sessões, 22 de março de 1991. Senador Mareio Lacerda.
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visórlas, tendo como primeiro signatário o
Senador Alfredo Campos.
A presidência, em obediência ao disposto no art. 35ó do Regimento Interno e de
acrii"do com as indicações das lideranças, designa a seguinte comissão para emitir parecer sobre a matéria:
PMDB
Cid Sabóia de CaiVaiho
A:mir Lando
José Fogaça
Alfredo Campos
Garibaldi Alves Filho

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N" 8.024,
DE 12 DE ABRIL DE 1990

PFL

Institui o cruzeiro, diap6e sobre

a liquidez dos ativos financeiros, e
dli outras providências

Élcio Álvares
Dario Pereira
Carlos Patroc!nio
PSDB

Art. 2°_ O Banco Centrai do Brasil providenciará a ·aquisição de céd.ulas e moedas
em cruzados novos,. bem como fará imprimir
as novas c6dulas em cruzeiros, na quantidade indispensável à substituição do meio circulante.
§ 1° As cédulas e moedas em cruzados
novos circularão simultaneamente ao cruzeiro, de acordo com a paridade estabelecida
no § 20 do artigo 1°,
§ z> As cédulas e moedas em cruzados
novos pCrderão poder liberatório e não mais
terão curso Jegal nos prazos_ estabelecidos
pelo BanCo Ceriiral do BiãSiL
§ 3° As cédulas e moedas em cruzeiro
emitidas anteriores à Vigência da Medida'Provisória n° 168, de 15 de março d! 1990 perdem, nesta mesma data, o valor liberatório,
e não mais terão curso legal.

Chagas Rodrigues
Beni Veras

PTB
Jonas Pinheiro
PDT
Nelson Wedekin

PRN
Rachid Saldanha Derzi
PDC
Amazonino Mendes

PDS
Esperidião Amin

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei·
LEI N" 8.088,
DE 31 DE OU'l'!JBRO DE 1990
Dispõe soltte a atualizaç§o de
BOnua do Tesouro Nacional e dos
depósitos de poupança e dá outras
providências.
Art. 18. O Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento poderá:

I - reduzir cada um dos prazos e elevar
cada um dos limites estabelecidos nos arts.
SO, {P e "?, da Lei n° 8.024, de 12 de abril
de 1990;
(À Comissão de AsSuntos.Econômícos _decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O projeto lido será publicado e remetido à. comissão competente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Na sessão do cinco último foi lida a
proposta de emenda à Constituição Jtl 3, de
1991, que estabelece a data de entrada em
vigor de atos normativos, leis e medidas pro-

m

ro) oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre '!Senador
Amir Lando.
-

O SR. AMIR LANDO PRONUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE
À REVISÃO DO ORADOR, SERÁ
PUBUCADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu .Carneiro) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Ruy Bacelar.

, O SR. RUY BACELAR (PMDB ~ BA.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, não me canso de afirmar ser o Governo Collor a continuação do
anterior: os mesmos partidos e parlamentares o apóiam, e, quando sente diminuída a
sua aprovação pelo povo, apresenta um novo plano ou pa~;e com vistas a melhorar
seu prestfgio. Mas o desapontamento· pelo
primeiro ano da atual administração ficou
patente:- em pesquisa nacional do DataFolha,
entre 4 e 6 de março, -ss% dos entrevistados
consideram o Governo CoUor igual ou pior
..._que o de Samey. Se o segundo turno -da elei~ ção fosse hoje, Collor teria somente 38%
dos volos. É uma séria e preocupante constatação.
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Pois bem, Sr. Presidente. Este governo
tem lançado planos e programas com muito
estardalhaço, produzindo enorme qcpectati~
va na sociedade, mas os seus resultados, pequenos ou nulos, estão gerando uma enorme e generalizada frustração. São muito ba-

de telespectadores em ,todo PaiS.
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tam. E pelo rftmo em que as coisas estão caMas até agora, Sr. Presidente e Srs. Sena R minhando, é muito improvável que a meta
dores, ao se completar um ano de governo, se ·cumpra. Sem um diagnóstico objetivo do
nada mudou significativamente na vida das problema e sem um projeto -de distribuição
crianças brasileiras. Ao contrário, muita coi- de recursos, a Comissão de Alfabetização
sa piorou para elas. graças ~ recessão e ao criada pelo Governo -só teve um encontro
rulhentos, mas ridiculamente ineficazes. O
desemprego. Apesar do impacto publicitário durante o ano de 1990, e a Conferência Naque importa é o espalhafato e não a exeqUi- dos planos governamentais para o setor, o cional. anunciada para dezembro, não saiu
bilidade, o brilho e não o resultado. a publi~
que se vê na prática é a lentidão com que do papeL
Cidade e não a continuidadC:.
são implementados. Entre as exigências da
O Ministro da Educação afirmou solenenova legislação e a realidade dos milhões mente que o programa transformaria o BraA começar do Programa de Estabilização
Económica, ou Plano Brasil Novo no dia da de meninos e meninas que vivem na degrada- sil numa "imensa sala de aula". Já estamos
sua posse, o Governo tirou de circulação 70% ção da rua e da pobreza, existe o bloqueio em março, Sr. Presidente, e não é o-que estado dinheiro dos brasileiros, bloqueando-lhes
burocrático, a desarticulação, a ineficiência, mos vendO acontecer, por enquanto.
a falta de planejamento estratégico e o desos depósitos em conta corrente, caderneta
Ademais, Sr. Presidente, educadores e
compromlsso dos escalões inferiores do go- pesquisadores do setor consideram um equíde poupança, ovemight e fundos de investimentos. Pela sua magnitude e pelo impacto verno. E, o que é mais grave, além de não voco do programa colocar a ênfase nas crianfazer, o Governo impede que outros o fa- ças que não estão na escola. Segundo eles,
causado na sociedade em geraL esse confisco foi comparado por vários- economistas a çam, ao interromper a liberação de verbas há estudos que confirmam o fato de que 95%
para instituições de assistências aos meninos das crianças brasileiras têm acesso à escola.
uma bomba nuclear no mercado financeiro.
de rua, de reconhecido sucesso, como a AssaR O problema, pois, está em cuidar para que
Estarrecida a princípio e revoltada depois,
a população acabou aceitando o golpe, no dação São Martinho, a Arquidiocese do Rio elas permaneçam na escola e não saiam analpressuposto de tratar-se de uma medida ex:R de Janeiro e muitas outras, que tiveram suas fabetas. E, nesse caso, a preocupação tamtrema para afastar um perigo extremo: a hi- verbas suspensas pelo Ministério da Econo- bém deveria ser com o professor. Só um mamia. Só no Estado do Rio de Janeiro, mais gistério mais bem preparado e mais bem reR
perinflação.
Acontece, porém, que dois meses depois de setecentas creches municipais e comunitá- munerado resolverá, por ex:emplo, a questão
rias, que atendem perto de cem mil crianças, da repetência da primeira para a segunda séo meio circulante nacional já se encontrava
nos mesmos níveis do dia anterior ao confisR estão sem receber do governo, pelos seus rie do primeiro grau que hoje atinge 50%
co, com um agravante: só não conseguiram convênios, desde julho de 1990. A situação dos alunos. Além da valorização do profesliberar os seus cruzados retidos no Banco da Bahia, São Paulo, Minas Gerais e demais sor, mais esoolas, materiais e equipamentos
Central os pequenos poupadores, porque os estados é semelhante ou pior que a do Rio - são necessários.
grandes acabaram achando alguma brecha de Janeiro.
Portanto, o Programa Nacional de Alfabenas exceções abertas pela equipe econômiEnquanto isso, milhares de pivetes sujos tização já nasceu com um grave defeito, quanca do governo.
e malvestidos est.§o sendo assassinados por do não levou em conta a ~cola püblica. A
'Vamos acabar com a inftação11 - dizia o grupos de extermínio, ou explorados por experiência internacional ensina que as campresidente alguns dias antes. "A inflação esR 11pais de aluguel11, traficantes e punguistas. panhas de alfabetização térii efeito muito liSó no ano passado, cerca de quinhentos garo- mitado quando não envolvem o ensind básico.
tá liquidada11 - alardeava alguns dias depois.
E o resultado, Sr. Presidente, dez meses tos foram assassinados nos Estados de São
Por outro lado, a Unesco reconhece ho~
Paulo1 Rio de Janeiro e Pernambuco.
após o estardalhaço: uma inflação de 22% e
je o fracasso das tentativas de alfabetização
o lançamento do Plano Collor II.
Segundo as denóncias que o próprio Mi- em massa de adultos e, após dez anos de reO congelamento de preços e salários preR
nistro da Criança, Alceni Guerra, fez no R1o fledlo, ela propõe que os governos adotem
visto em editorial da revista Isto:â Senhor,
de Janeiro, empresários e comerciantes, ve- estratégias humildes e localizadas e, até mesde 12de dezembro de 1990, foi reiteradamen- jam bem Srs. SenadOf"CSt acobertados por ele- mo, abandonem as metas quantitativas. E rete negado pelo Governo. Mas o congelamen- mentos da polícia, estão financiando extermi- comenda, como prioridade ntímero um, a ''vato foi decretado na noite de 31 de jaDeiro nadores de. _r:n_eni:nos de rua.
cina" universal contra o analfabetismo: cuideste ano.
No dia 11 de setembro do ano passadO, dar bem de todas as crianças em idade escoJunte-Ge a tudo isso a cruel recessão que o Pais a!SSi_stiu também entre cético e indife- lar, o que ex:ige uma polftica educacional estoma conta do Pafs, o alarmante desempre- rente, ao espalhafatoso laÕçamento do Pro- tável e não programas de emergência, que
go que aflige três milhões de pessoas e a pe- grama Nacional de Alfabetização e Odada- não passam de remendos.
rigosa descrença dos agentes económicos nas nia, com o objetivo de 11banir a vergonhà do
O Sr. Mansueto de Lavor - Permi~
medidas antiinflacionárias do Governo, e teanalfabetismo11• Nos cinco anos de seu gover- me V. Ex8 um aparte?
mos a( a primeira e a mais malogra$ cria no o presidente quer reduzir em 70% os analdo Plano Brasil Novo.
_!abetos do Pafs, e a meta do Programa é eliO SR. RUY BACELAR - Ouço o noMas não é Só,- Sr. Presidente! NO infcio mináRios até o ano 2000, visando a adultos e bre Senador Mansueto de Lavor, com muito prazer.
de seu Governo o Presidente Collor manifes- crianças de 7 a 14 anos que não estejam na
O Sr. Mansueto de Lavor- Nobre Senatou a sua fume determinação de salvar a crian- escola.
Sem as estruturas do antigo Mobral, o dor Ruy Bacelar, o pronunciamentà que V.
ça brasileira. "Ou salvam-se as crianças, ou
perde-se o País11 - dizia ele em 31 de maio Governo Federal confiou a tarefa aos esta- Exa faz nesta manhã, avaliando as propostas
do Governo, é de fundamental oportunidado ano passado, ao criar, com toda pompa dos e municípios, traçando-lhes as metas e
e circunstância, o Ministério da Criança. linhas a serem seguidas. sem optar por ne- de. E, agora, V. Exa se atém ao tópico da
1
nhum
método
de
alfabetização
e,
o
que
é
esproposta educativa do Governo. O -que se
De lá para cá, o presidente já criou o Minisw
tério Mirim", correu com crianças, desceu a tranho, sem nenhum diagnóstico prévio, e re- obsezva, neste ponto como em outros, é que
rampa com escolares vá,rias vezes, sancionou cente da realidade. Com efeito, os m1meros há um discurso de um lado e há a prática
o Estatuto da Criança e do Ado!efcente e do anal(abetismo nacional conhecidos boje do outro, geralmente, e quase sempre, em
promulgou a Convenção Internacional dos são projeções da óltima pesquisa nacional re- confronto, em desencontro. Uma coisa é o
discurso do Governo, outra, o que realmenDireitos da Qiança. Na tíltima solene desci- alizada pelo IBGE em 1987.
Partindo de tais dados e a julga,r pela me- te faz. Vejamos, por e.::emplo, qual é a proda da rampa de 1990, o presidente soltou
uma pombinha branca entre seiscentos meni- ta do Governo, o programa deverá alfabeti- posta genérica, teórica do Governo, no que
nos brasilienses garbosãmente vestidos, ge- zar, pelo menos, cinco milhões de brasileiros se refere à educação. O tftulo é "0 Novo Para:p.do uma imagem inesquecível para milhões por ano, durante os quaLro que ainda lhe res- pel do Governo Federal na Educação". Se~
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lhões, até o final do seu Governo~ Mas o Plano Plurlanual encaminhado ao Congresso
Nacional destina somente 44 bilhões de cruzeiros (em valores de maio de 1990) à área
habitacional nos préocimos quatro anos. Ora,
segundo o Secretário Nacional de Habitação,
essa quantia é muito pequena e somente daria para construir cem mil casas populares,
ou seja, ~5% do total prometido pelo Governo.
Para 1991, a Secretaria de Habitaç§o dispõe deuma verba de quatrocentos mil dólares, dos quais, cem mil do orçamento federal
e trezentos mil de recursos, se conseguidos,
do Banco lnteramericano de Desenvolvimento. Para engordar um pouco mais o orçamento do setor. o Governo pretende usar o dinheiro do FGTS e apelar para empréstimos
externos que. todos sabemos, estão muito di-ffceis. Mas o Pafs inteiro ficou impressionado com o_ anúncio bombástico da meta inicial, que hoje poucos acreditam que será cumprida.

O Sr. Nelson Wedekin - Permite-me V.
Ex- um aparte, nobre Senador Ruy Bacelar?
O SR. RUY BACELAR - Ouço o aparte do nobre Senador Nelson Wedekin.
O Sr. Nelson Wedekin - Senador Ruy
Bacelar, quando V. :&11 traça o painel, neste momento, sobre o desmonte, o desfazimento de setores plíblicos, V. :Ex11 demonstra a
evidência de que esse desmonte,. esse desfazimento se dá exatamente nas áreas da educação, da saóde e da assistência social. Queria
apenas fazer esta referência, que é. a que
me chama a atenção, neste momento. &atamente a educação, a saóde e a assistência social seriam as áreas prioritárias em favor daqueles em nome de quem se elegeu o Senhor Fernando Collor de Mello: os descami~
sados e os. pés-descalços. De modo que não
se promove apenas o desmonte, se desfaz o
que existia, nada se colocando no lugar. Há,
nesse seu discurso, a evidência gritante, e
de algum modo assustadora, de que os destinatários de qualquer ação governamental
que se preze, que tenha esse nome, não estão recebendo esses benefícios. V. Ex•, no
seu pronunciamento, aborda a contradição
central do Governo Fernando Collor de Mello, eleito em nome dos marginalizados, dos
pobres, dos descamisados, dos pés-descalços,
são ecatamente esses setores, que constitu~
infelizmente,. a maioria da população brasileira, os que mais sofrem com o desmonte,.
com o desfazimento e com 9 .desgoverno.
Meus cumprimentos, Senador Ruy Bacelar,
pelas suas observações tão pertinentes e tão
oportunas.
O SR. RUY BACELAR - Incorporo,
com muita satisfação, o aparte de V. & 11 ao
meu discurso.

V. Ex• terD toda a razão. A impress!Õ
que me dá é que o Presidente Fernando Collor de Mello continua em plena campanha,
em cima do Palanque, sempre enganando,
como enganou o povo na eleição próxima
passada.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores, vejamos, agora, o setor de transportes, as nossas
estradas:
NO- setor de transportes, o SOS Rodovias
já começou·mal. A contratação irregular de
empreiteiras feita pelo então secretário, Marcelo Ribeiro, provocou a sua demisd!o. Com
os 25 bilhões de cruzeiros do Selo Pedágio
liberados pelo Congresso Nacional, o Governo pretendia consertar 15 mil quilOmetras
de estradas ruins e péSsimas. A informação
que se tem, Sr. Presidente; é a de que os consertos não passaram de uma operação tapaburacos, executada ~s pressas e em trechos
que, de tão ruins, deveriam ser totalmente
reconstruídos. As estradas federais continuam
eni mau -estado e precisando de socorro.
Sem poder contar com o IPVA, transferido para os estados, o Governo federal está
de mãos atadas, não só para construir novas
rodovias, mas até para conservar os quase
setenta mil quilOmetras de sua malha viária.
Segundo cálculos do próprio DNER, os custos de recuperação de uma estrada regular
ficam em oitenta mil dólares o quilOmetro e,
de uma estrada ruim ou péssima, de 125 a
220 mil dólares. Ora, segundo esses cálculos,
o SOS Rodovias precisaria hoje de 72 bilhões
de cruzeiros para reconstruir de verdade os
quinze mil piores quilOmetras de nossas BR.
Vejamos agora, Sr. Presidente, o tão falado e tão decantado Programa de Privatização, como se privatizando, entregando esse
património do povo brasileiro, construído
com suor e trabalho, fOsse-mos resolver de
uma hora para outra o problema da educação, da sailde e de tanta gente humilde e IX>bre que o::iste neste País. Quanto ao Programa de Privatização, a menina dos olhos do
atual Governo, sabe-se apenas que há 24 estatais na lista das privatizáveis, mas nenhuma, até ago-ra, foi ou começou a ser, realmente, privatizada. -Sr. Presidente, os governistas costumam
dizer que este Governo, embora erre no varejo, vem acertando no atacado, como se a
corrente pudesse ser mais forte que o mais
fraco dos seus elos. e se a árvore não fosSe
conhecida por seus frutos.
Apesar do estardalhaço com que o Presidente Collor garantiu melhorar a vida dos
milhões de descamisados brasileiros, eis o
que 11lucraram11 até agora, após um ano de
''Brasil Novo11: salários congelados; o menor
salário mfuimo desde 1940 e que vale, hoje
metade do que valia em março do ano passado; três milhões de desempregados; bloqueio
da poupança; fim do programa do leite; nenhuma solução para os sem~terra; setenta assassinatos de agricultores e líderes sindicais
-e outros tantos ameaçados dÇ: morte; mais
de um milhão de pessoas dormindo nas ruas
das grandes cidades.
A verdide, Si-. Presidente, é que este GoveriJ.O vem tentando governar o País com gestos teatrais, jogadas de marteting golftico e
programas de impacto.
Ao invés da chuva "criadeira,~ caindo
mansa, fma, silenciosa e persistente, e fazendo a alegria das plantas e a festa do agricul-
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tor, o Governo tem preferido ser o temporal
ou a 11tromba d'água 11, que faz muito estrondo, mas é passageira e deixa mais danos que
beneficies.
Agora mesmo, ao· completar um ano de
Governo, o Senhor Presidente da República apresenta ~ Nação o Projeto de Reconstrução Nacional,_que contém propostas, promessas; mUitas delas já apresentadas por ilustres parlamentares ao Congresso NacionaL
ExcesSivamente ampla, a proposição do
Governo traz mais boas intenções do que
projetos perfeitos e acabados. Define como
uma de suas prioridades a atração do capital
estrangeiro; pretende o fim da esta biHdade
para os servidores; acabar com a aposentadoria por tempo de serviço; definir as competências do Governo Federal, Estadual e Municipal em setores que recebem recursos da
União, como educação e satíde; previsão de
áreas prioritárias para os novos investimentos no Pafs, utilizando o Programa de Competitividade Industrial (PCI) para incrementar o setor têxtil, automobilístico e mecânica de precisão, novos ma_teriais, biotecnología etc.
Mas o debate de um projeto tão abrangente pode se perder, dar em nada como asoutras iniciativas propagandfsticas da administração CoUor.
Muito _obrigado, Sr. Presidente. (Muito
bem! Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Ruy Bacelar, o Sr. Dirceu Carneiro, 1° Secretário, deixa a cadeira da presidência
que é ocupada: pelo Sr. Beni Veras,

Suplente ae· Sécretátio. .
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) Concedo a palavra ao nobre Senador Alufzio
Bezerra
O SR. ALUiziO BEZERRA (PMDB
- AC. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de dirigir um apelo aoo órgãos ligados ao Ministério da Economia para que atendam às reivindicaçôes encaminhadas pelos seringueiros e seringalistas do
Acre e da AmazOnia, em favor do Jeajuste
do weço da borracha.
E importante que essa proposta seja atendida, por várias razões. Como todos sabem,
a produção de borracha E a atividade preponderante tanto no meu estado como em outros da região AmazOnica.
Por se tratar de uma atMdade cxtrativis-

ta, o que contribui para que a populaçlo ocupe completamente, bá mais de um século,
as nossas fronteiras naquela região, os seringueiroa, com o seu trabalho, substituem, sem
d:6vida alguma, o que caberia ao nosso Exérci.to, que tem como uma das coJDPf'lências.
constitucionais garantir as nossas front~
aobrctudo na AmazOnia OcidentaL
Sr. Presidente, o nlio reajuste do preço
da bornlcha está acarretando problemas seri~ _naquela região. Há seringalistas com
todas suas propriedades comprometidas com
o Ban.co da AmazOnia, devendo estas ser lei-
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toadas a curto prazo, pois. os seringalistas
não puderam quitar os seus compromissos
junto aos bancos financiadores.
A situação, nesse sentido, faz estender a
crise aos seringueiros. E isso traz graves con~
seqüéncias. Em primeiro lugar, há uma pre~
ocupação a nfvel nacional com relação à forma do desenvolvimento da Amazônia, sendo o mais apropriado aquele que combine

o desenvolvimento com a consetvaçáo do
meio ambiente.
Nesse sentido, a atividade ectrativista, sobretudo a da produção de borracha, porque
existe mercado nacional, deve ser estimula-

da para assegurar a ocupação de mão-de-obra
A diminuição ou ausência dessa atividade vai implicar no crescimento de outra, pa-

ra garantir condições de vida ll população
da região.
Outra atividade económica também difundida na Amazônia é a pecuária extensiva,
porque pode ser desenvolvida com certa lucratividade, dependendo muito pouco de infra-estrutura de transportes.
Ora, Sr. Presidente, a pecuária "'tensiva
é justamente a atividade econOmica com a
qual não só o Brasil mas todo o mundo está
preocupado que seja desenvoMda na Amazónia. Por que? Porque; justamente, é aquela
_que leva à devastação completa da Amazônia.
Então, nós, que estamos justamente interessados em assegurar um desenvolvimento na
Amazônia, em absoluta harmonia com a conservação do meio ambiente, teremos que fazer um esforço cx:cepcional para garantir
que sejam asseguradas condições para que
se desenvolvam na Amazônia as atividades
econômicas que assegurem esse binômio: desenvolvimento e conservação do meio ambiente. E, sem dúvida alguma, uma delas é1 assegurar um justo preço da borracha, tanto para
garantir condições de permanencia do seringueiro na atividade produtiva da bo1T3cha,
como dos seringalistas, que são os empresários. dessa área.
Sr. Presidente, esta é a comunicação que
fazemos, neste instante, a esta Casa, esperando que ela chegue ao Ministério da Economia e ao Ibama, que nesse instante, está recebendo uma delegação do Conselho Nacional
dos Seringueiros. Quero deixar registrado
que recebi, esta semana, apelo de algumas
cooperativas de beneficiamento da borracha, alegando que os produtores estão com
grande dmculdade para cumprir seus compromissos financeiros, em virtude da defasagem
do preço da borracha, e que está trazendo
grandes problemas sociais. Para exemplificar,
com o preço atual da borracha, o seringueiro, que é o trabalhador que fica no interior,
nos altos rios, adentrado na floresta, não possui renda que lhe assegure as mínimas condições de manter sua famfiia, comO assistência
h saüde, alimentação, etc., pois, para ele, nlío
ec:iste a possibilidade de receber sequer um
salário mfnimo mensaL
Portanto, tendo em Vista a estimativa da
produção de borracha de cada seringueiro,
por ano, com o preço atual, significa dizer

que um seringueiro não atinge sequer a meio
salário mínimo por mês.
O Sr. Nabor J'6nior - Permite V. Ex•
um aparte, nobre Senador.

O SR. ALUiZIO BEZERRA - Com
~. no-

muito prazer, ouço o aparte de V.
bre Senador Nabor Jímior.

O Sr. Nabor Jlinior- Desejando colaborar com a exposição que V. :&-está fazendo a respeito da crise que atravessa esse importante setor da economia da Amazônia,
eu gostaria de aduzir pequenas considerações, dizendo que na óltima terça..feira estive tratando desse problema com a Presidente do lbama, Professora Tânia Munhoz, e
naquela ocasião S. s• revelava sua preoCupação com o preço da bo1T3cha e também com
o esvaziamento que está havendo nos seringais da Amazônia, que, em illtima análise, é
uma atividade preservacionista, não contribuindo para a devastação da Floresta .Amazônica. Ela dizia, também, que foi nomeado
um grupo de trabalho para apresentar sugestões, que objetivam a adoção de uma politica de amparo a esse setor, mas que o problema do preço, que, agora, é um problema
emergente, é mais reclamado pelos produtores, está afetO ao Ministério da Economia
Quero também aproveitando a oportunidade em que V. Ex• está tratando do assunto,
fazer um apelo h Sra. Ministra Zélia Cardoso de Mello para que S. & 8 determine imediatas providências no sentido de que o preço da borracha venha a ser atualizado, porque há vários meses esses preços êstão estacionários. Não tem oc;orrido l!ma atualiz.ação
desses preços.' nos óltimos tempos, enquanto nós temos uma inflação de mais de 20%
ao mês. Isso está desestimulando os produtores, que não estão conseguindo pagar os
seus financiamentos junto ao Banco doBrasil e ao Banco da Amazônia. Há ainda outro
aspecto muito grave que quero, nesta oportunidade, denunciar: é ~ retenção dos estoques
da borracha produzida na Amazônia, que
não estão sendO comercializados pela indlistria de Slo Paulo c de outros Estados da Federação que, normalmente, adquirem esses
setores, porque o Governo está autorizando
a importação de borracha da Malásia, em
detrimento· da produção nacional. Se. por
um lado, o Governo não atualiza o preço
da borracha nativa, não estimula a aquisição
dos estoques que estão nas usinas da AmazOnia, ele, por outro lado, autoriza a importação de borracba estrangeira pai3. cOmpetir
com o produto nacionaL Esta é uma denlincia muito grave qUe quero acrescentar ao
pronunciamento de V. ExO SR. ALUÍZIO BEZERRA- Agradeço e incorporo o aparte do companheiro Nabar Jlinior, Senador do nosso Estad'o, conhecedor profundo dos nossos problemas económicos e sociais.
Realmente, o problema da defasagem
do preço da bonacha nos traZ todas essas
conseqüências. Em primeiro lugar, são os
grandes problemas econOmicos e sociais pa-
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ra a população que está voltada para a atividade da produção da borracha. Em ·segundo lugar, trata-&e da preservação da AmazOnia. Para esse fim, foi criada uma poUtica
voltada para a preservação da Amazônia,
com a adoção de algumas medidas criando
as reservas ettrativistas, que são medidas corretas, reivindicações legítimas dos seringueiros, adotadas pelo Governo Federal através
do órglio que eStá encarregado dessa problemática, que é o Ibama. Várias reservaS extrativistas foram criadas. O que significa a criação de milhões de hectares de reservas extrativistas? Significa que nessa área toda a atividade extrativista pode ser desenvolvida, inclusive a agroindtistria baseada em projetas de
manejo auto-sustentados, porém a atividade
pecuária ou agropecuária está ecclufda. Como é do conhecimento de todos, a pecuária
extensiva é uma ameaça h AmazOnia, na medida ·em que essa atividade constitui a base
do processo de devastação da floresta, como tem sido constatado em vários lugares.
Ora, Sr. Presidente, há essa· questão do
preço da borracha, levantada pelo companheiro Nabor Júnior, decorrente da importação
do produto da Malásia. Todos aqueles empresários-de São Paulo do Setor de manufaturados de borracha há muito pressionam o Governo - e pressionavam antes a Sudhevea para ampliar as quotas de importação de borracha. Havia uma política anterior que assegurava a importação de borracha, mas ao
mesmo tempo assegurava os mecanismos
em que essa importação não poderia ser feita em delri:mento do mercado interno. Com
a mudança do controle da polftica da borracha para o Ibama, hoje está-se aplicando a
política defendida pelos importadores e produtores de artefatos e subprodutos de borracha, que é que eles queria.m, talvez se aproveitando da inecperiência do pessoal do Ibama. A importação está-se dando em detrimento da produção interna, gerando estoques
que não estão sendo absorvidos pelo mercado interno, pelos produtores de artefatos
de borracha. Isso significa a crise de cooperativas, como a Cooperativa dos Produtores
de Bonacha de Itaramacá, de Cruzeiro do
Sul e de Sen3 Madureira, no meu Estado, e
de outr~ cidadeS d.ii Amazônia, justamente
em função da não-absorção pelo mercado interno da produção de borracha nativCia da
Amazônia. A importação da borracha da
Malásia traz como conseqüência direta a falência dessas cooperativas de produtores e,
mais diretamente, a crise dos seringueiros..
É um outrô pontO que vem dificultar a vida
na Amazônia.
Portanto, Sr. Presidente, ao concluir...
O Sr. Man.aueto de Lavor- Nobre Senador Alufzio Bezerra, V. &- me permite um

aparte?

O SR. ALUiz!o BEZERRA- Com a
máxima satisfaÇão. ouvimos o aparte do nobre Senador Mansueto de Lavor.

O Sr. Manaueto de Lavor - Eu só queria complementar dizendo que parece incô-
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modo para um representante do povo., como é V. Ex- - no caso do povo do Acre, da
Ama:lOnia, junto com o nobre Senador Na-

bor Jünior - defender aumento de preços.
Mas o que propôc: V. Ex-, com o nosso apoio,
n1io é um mero e simples aumento de preços
para satisfazer movimentos especulativos da
produção da borracha. V. &• toma uma atittlde aqui semelhante à da Prefeita Erundina, de São Paulo, que lutou, brigou e impôs

um aumento de preços nas passagens dos
ônibus - questão bem mais sensível do ponto de vista social - sob o argumento - que
é o argumento de V. Er' - de que, quando
os custos de uma produção excedem os preços dessa produção, significa que esse siste-

ma produtivo vai abaixo. Ele não se pode
sustentar; quebra. Em sum8t o que v. Ex•
defende, antes de ser a elevação do preço
da borracha, é uma remuneração justa para

os seringueiros. Sobre exatamente isso eu
conversa.va com um produtor de açt:icar do
meu Estado, Pernambuco. Ele dizia ser imposs{vel haver uma remuneração justa para
os canavieiros de Pernambuco, os trabalhadores da palha da cana, se não houver um pre-

ço justo para o produto, o aç{lcar, caso contrário, haverá essa eterna quebradeira dos
produtores. Na realidade, os preços são irre~ não se podendo manter o sistema produtivo adequadamente, a não ser que o Governo de subsl(lios permanentes. Essa questão
da importação da borracha ê, realmente,
uma denúncia. Precisamos combatê-la. O açóca.r brasileiro não 6 colocado, por exemplo,

na Alemanha - só entram cotas limitadfssimas - e lá se produz a preços altíssimos o
açó.car da beterraba. Por que? Porque ê preciso manter o trabalhador rural bem remunerado e fixo à ~não indo 11inchat' as grandes cidades. O governo é responsáveL Quando se examina a questão da produção, vê a
parte do preço rmai, mas ve também a parte da remuneração do produtor. Entio, nesse caso, a permissão de importação da borracha para manter um preço aviltado do produto interno é um desrespeito aos direitos do
trabalhador seringueiro da Amazônia. É realmente um esmagamento da economia de
produção da borracha na AmazOoia, que é,
como V. Ex• bem frisa, uma economia conservacionista e não destruidora das imensas
e ricas_ resetvas _florestais da .Amazônia. Por
tudo isso, congratulO-me coin 1iDha de pronunciamento de V. &• Quero aplaudi-lo, e
não há nenhum incOmodo, portanto, em defender a elevação do preço de uma matériaprima que emprega milhares e milhões de
brasileiros naquela região, conservando o
seu perfil e as suas riquezas naturais. Parabêns a V. &•

a

O SR. ALu1zrO BEZERRA- Agradeço o aparte de V. Ex•, nobre Senador Mansueto de Lavor, que enriquece este pronunciamento e consolida as nossas reivindica~
ções com relação ~ justeza de nossa proposta, que é: justamente a de se adotar uma política de preços com relação à borracha, assegurando tanto ao empresário qaanto· ao tra-

balhador da borracha o justo preço para lhe
dar condições dignas de sobreviver naquela
região. O seringueiro, muito mais do que
um produtor de borracha, é também um guardião de nossa fronteira, e, mais do que isso,
é o ocupante de uma região onde a sua atividade económica é a que mais se harmoniza,
no momento, com a conservação da AmazOnia, que é a preocupação da larga maioria
da sociedade brasileira e inclusive da população mundiaL
O Sr. Ronaldo Aragfio- Nobre Senador
Alufzio Bezeml, permite-me V. Fr' um aparte?

O SR. ALUiziO BEZERRA- Tem V.
Fr' o aparte, nobre Senador Ronaldo Aragão.
O Sr. R~ldo Araglo - Ouvi com muiatenção o pronunciamento de V. Exa e
os apartes dos Senadores Nabor Jtínior e
Mansueto de Lavor. E queria ser breve, dizendo que, enquanto não se- garantir o preço para a borracha, enquanto não se tiver
um plano para o desenvoMmento da Amazónia que se compatibilize com a natureza e
o homem, vamos ftcar nesta Casa discutindo, discutindo e fazendo risco na água. Parece-me que não há por parte do Governo nenhuma sensibilidade quanto a garantir um
preço justo para a borracha, o látex que se
extrai na região amazônica, quando, em determinadas regiões, como no Acre, nq Amazonas e em uma parte de RondOnia, a questio do preço da borracha é uma queStão de
sobreviVên~a daqueles que se dedicam à-quela atividade econOmica. Se o Governo não
entender assim, se os organismos responsáveis pelo preço da borracha não virem pOr
outro ângulo, até por um ângulo humanitário,
por um ângulo da sobrevivência daqueles
que estão lá na nossa região, creio, Senador
Alufz.io Bezerra, que vamos continuar aqui
discursando e os grandes grupos que importam a borracba da MalásCJia vão ser mais ouvidos do que nós que defendemos a região
amazOnica. Quero parabenizar V. Ex8 e desejar que o Governo procure ver a regilío amazônia com outrOs olhos-e de uma outra maneira.
la

O SR. ALUiziO BEZERRA - Agradeço o apane, nobre Senador Ronaldo Aragão,
Senador pelo Estado de Rondônia, que tem
-os-- mesmos- problemas-que -temos -nos-Estados do Acre, Amazonas, parte do Pará e Roraima.
O Sr. Jutahy Magalhães - V. Exa me
permite um aparte?
O SR. ALU!zro BEZBRRA ~ COncedo o aparte ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O Sr. Jutahy Magalh§es- Senador Aluízio Bezerra, quero me solidarizar com V.
Exa nesse pleito que faz no interesse da região de v. & 8 e no de tantos outros da amaw
zOnia. A reivindicação de V. &a tambêmatinge uma parte da agricultura baiana. Não tivemos um desenvolvimento maior no plantio
de seringueiras exatamente pelas dificulda-
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des que v. eca aponta, que são as de todos
aqueles que procuram ex:plorar essa área.
Tentamos, na Bahia, fazer uma plantação
mais ex:tensiva da seringueira, o que foi dificultado primeiro, com as pragas enfrentadas
naquela região, e, depois, com a questão de
preços, pois ê permanente essa luta em prol
de uma tentativa de obter uma melhor remuneração. Daí não haver um desenvolvimento maior da sua cultura. Então, V. Ex.a está,
tambêm. a defender uma questão da sua região, defendendo uma pequena parte da nossa Ba.hia, que também planta seringueiras.
De modo que quero me solidarizar com V.
Ex- e esperar que obtenha êxito com seus·
colegas da região nessa luta que empreendem..
O SR. ALUiziO BEZBRRA- Agradecemos imensamente o aparte do nobre Senador Jutahy Magalhães.
RealirlCmte;a-Ballia tem uma área de prow
dução de borracha muito semelhante à. da
amazOnia, como a região de Ilhéus e !tabuna, onde estive visitando e conhecendo. Sem
dCivida alguma, incorporamos o aparte de S.
&a ao nosso pronunciamento, porque a região da produção de borracha da Bahia, apeM
sar de distante da amazônia, tem as mesmas
condições de microclima, onde se dá uma
produção considerável de borracha hoje e
que está também na mesma situação com relação ao problema de preço, em face da atual
politica de importação; ou seja, na medida
em que prevalece a atual política de importação de borracha, o preço da borracha interna. cai, criando os mesmos problemas tanto
para os produtores da amazOnia como para
os produtores da Bahia.
Sr. Presidente, ao concluir nossa intervenção, queremos deixar bem claro o nósso apelo à.s autoridades do Governo Federal para
que tenham sensibilidade, a partir do órgão
técnico, que ê o lbama, e, depois, ao Ministério da Economia, no sentido de que seja acolhida a proposta que está sendo encaminhada, seja pelos membros de cooperativa, seja
pelo Conselho Nacional dos Seringueiros,
sob_ dois ~pectos: primeiro, um justo preço
para a produção de borracha da amazOnia,
que assegure as mfnimas condições de sobrevivência para o seringueiro; segundo, que
modifiquemos a politica de imponação de
borracha, para que os estoques de produção
interna sejam devidamente comercializ;id.os
por um preço justo no mercado riaC:ional,
por parte dos industriais de artefatos de borracha.
Finalmente, quero alertar que a ausência
dessa polftica com relação a esses dois pontos poderá trazer, como conseqüência, aquilo
que justamente não se quer para a amazônia,
Que _é a falta de mecanismos para a produção
de borracha _como atividade econOmica na
região, e dar lugar ao que já se iniciou em
Rondônia e outroo estados da amazônia, à
pecuária extensiva, que é a grande ameaça
para a amazOnia.
É nedessário que tenhamos a preocupação de preservar as ativídades extravistas,
criar condições apropriadas de uma justa re-
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muneração, um justo preço, um justo salário
para aqueles que a desenvolvem na amazOnia. Assim o fazendo, estamos efetivamente
sinalizando a economia adequada para uma
região que tem que ter a constante vigilância
no que tange à sua conservação para o Brasil e para o mundo. Não adianta fazer grande divulgação, em nível nacional, de que estamos em favor da amazônia, de que estamos
querendo defende-la, de que não adianta reunir grande quantidade de ecologistas no Pa~ desenvolvendo uma publicidade a nfvel
nacional e internacional, se não adotannos
medidas práticas, objetivas, concretas que tenham por base esse binómio: apoiar as atividades econOmicas na amazOnia, que estejam
em perfeita harmonia com a consexvação
do meio-ambiente e que essas atividades econOmicas assegurem uma remuneração justa
para os trabalhadores dessas atividades naquela região.
Sr. Presidente, eram estas as nossas considerações. (Muito bem!)
O Sr. Maurício Correa - Sr. Presidente,
peço a palavra, como Uder do PDT.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) Concedo a palavra, ao nobre Senador.
O SR. MAURÍCIO CORREA (PDTDF. Como Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, uso da palavra para manifestar um protesto, neste instante. A Bancada de Brasllia, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado Federal, compareceu
ao Ministério da Infra-Estrutura, fazendo
um apelo ao Ministro Ozíres Silva, no sentido de que havendo de ter que demitir funcionários na área que, -pelo menos., se cumprisse um critério que seria: aqueles ~ue estão
em condições de se aposentar que o seriam,
portanto, aposentados, e que a preferência
para essas demissOes recafssem nos funcionários que têm duplo emprego.
Muito bem. O Ministro concordolJ. e saímos de lá- o Presidente do Sindicato da categoria estava presente - tranqüilos de que
esse entendimento haveria de se prevalecer.
No entanto, no final desta semana, a partir de anteontem, estamos presenciando uma
demissão, em massa, na Eletronorte; sem
obedecer esses critérios, trazendo intranqüili·
dade enorme para a família, recaindo esse
drama essencialmente sobre a população de
Brasília, na medida em que o maior contingente de funcionários está localizado na capital da República.
Já disse, numa certa ocasião, que a demissão de funcionários não contribui para o exugamento da máquina administrativa no sentido da poupança. Se assim fosse, os duzentos
mil funcíonários sacrificados no I Plano teriam produzido um resultado para -que a inflação fosse debelada. Por outro lado, indicativos de outros países também não demonstram essa verdade. Da~ Sr. Presidente, eu
usar a palavra para manifestar a minha melancolia diante da palavra do Ministro e do
descumprimento; são até agora mais de duas
centenas de funcionários que foram,despedi-

dos sem obedecer a esses critérios. Anunciase no jornal de hoje, o Correio Braziliense,
na prineira página, que no setor da Eletrobrás fora a Eletronorte, serão dispensados
mais 15 mil funcionários.
Ora, Sr. Presidente, sabemos que a recessão produziu um índice de 4.6% negativos
com relação ao PIB do ano passado. Para
onde vamos caminhar, se a sociedade como
um todo está em pânico, porque a demanda
de empregos é exagerada e o mercado de
oferta não cciste? Em São Paulo são 148 mil
postos de serviços que foram extintos. A Autolatina reaparece, agora, com a afirmação
de que prosseguirá, após a trégua, com as
demissões no seu quadro de funcionários das
duas grandes multinacionais incorporadas
na Autolatina, que é a boJding. Para onde
vamos? Para onde esse Brasil caminha com
essa intranqUilidade que está gerando perante toda a Nação, sobretudo recaindo esse
Onus sobre a classe mais sofrida, a classe
mais afastada do plano da competição do
mercado, das suas utilidades, que é o trabalhador?
Infelizmente, o Ministro Ozíres Silva não
cumpriu com a palavra, e rec_eio que, novamente, anfincios virão decepando cabeças
de trabalhador~ que já nª-o têm condições,
já com um parco _salário_ mínimo e, agora,
sem emprego, de sustentar a sua família.
O Sr. Jutaby Magalhães - Permite-me
V. Ex 11 um aparte?

O SR. MAURÍCIO COR~ - Com
o maior prazer, nobre Senador.
O Sr. Jutahy Magalhlies - Ao escutar
V. Ex8 , primeiro fico preocupado em verificar que, mais uma vez, representantes do
Governo, no caso o Ministro, venha a faltar
com a palavra empenhadà aos compromissos
assumidos. Isso vem se repetindo no Senado, na Câmara e, agora, numa área administrativa, o que é muito preocupante, porque
ficamos sem ter a idéia de podermos estabelecer uma conversação, estabelecermos os
comprimissos, se ao sairmos, ao virarmos as
costas, tudo aquilo que conversamos for esquecido. Tenho em mãos uma frase da Ministra Zélia Csrdoso de Mello, que diz: "Derirltir é um velho hábito que não funciona mais.
Trãta-se de uma maneira velha e ultrapassada de resolver problemas". No entanto, ê o
Governo que demite através de manifestação
da própria área da economia. São eles que
estabelecem aqueles limites de demissões de
funcionários para 11enxugar" a máquina. Veja V. Ex8 , mais uma vez, o que é dito porrepresentantes do Governo não representa a
realidade do pensamento deles.

O SR. MAURÍCIO CORiffiA - Muito obrigado. nobre Senador Jutahy Magalbáes. V. Ex8 lembra muito bem que já tivemos a amarga experiência no plenário desta
Casa, no plenário da Câmara, enfim, no plenário do Congresso, acerca de_compromissos
assumidos pelo Governo. e que não foram
cumpridos.
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Agora, estamos diante da aprovação dos
vetos ao Regime Jurídico que, formalmente,
foi aqui neste plenário, assegurado o cumprimento lotai da sanção do projeto que se converteu na lei. Enfim, não há condições de
nos entendermos com o Governo em termos
de reciprocidade ética de cumprimento da
palavra.
Estamos com a perspectiva desse entendimento, e é prudente que haja uma pausa com
rela~o a essas demissões injustas, cruéis.,
que estão sendo feitas, que ameaçam ser feitas.
Tenho o maior interesse em dar a minha
contribuição sem nenhum maniqueísmo, sem
nenhum partipris, quero colaborar, estou
consciente de que preciso colaborar para a
recomposição da ordem social no meu País.
Estou ciente de que essa contribuição é
indispensáveL Também estou seguro de que
não se deve alijar o Governo da participação
desse entendimento. Na verdade, apesar de
propostas esdrllxulas, que não têm nenhum
cabimento, não podemos fugir a essa regra
civilizada de sentarmos ~ mesa em busca de
um entendimento.
É preciso também que o Governo entenda que se torna indispensável o cumprimento da palavra oficial dada pelos seus homens.
Eu, apesar de não me recordar, apesar de
não ser novo, repito, pois já tenho idade suficiente para me lembrar, mas, naqueles veJbos tempos, o meu pai falava que se trocava um fio do bigode pelo cumprimento da
_palavra. Eu procuro exatamente cumprir aquilo que assumo. Acredito que o que prevalece na vida privada tem que prevalecer na vida parlamentar, até com mais razão. É, infelizmente, o Governo não tem cumprido as
suas promesas, não tem cumprido com os
seus compromissos, compromissos que solenemente foram aqui, perante nós, assumidos
pelos representantes, por aqueles, enfim, que
falam em nome do Governo.
Quero dar a minha contribuição honesta
e sincera. Posso ter as minhas oposições e
até a minha idiossincrasia em propostas mais
profundas, em sugestões que têm uma abrangência mais complicada, mais polêmica, como a eliminação da estabilidade, como a questão relativa ao monopólio enfim, tenho restriçõ.es, mas não posso me furtar ao meu dever de examinar propostas inteirãmente justas., preocupantes, não só para o Governo,
que tem a responsabilidade de dirigir a máquina administrativa do Brasil, mas nós tambél?l entendemos que são justas essas apreensões, essa ansiedade. Mas, torna-se indispensável que haja, por parte do Governo, a honestidade, o dever ético de cumprir os c-ompromissos que são assumidos.
Infelizmente, o Ministro da Infra-Estrutura não cumpriu com a palavra que foi assumida com a bancada de Brasflia, com os representantes sindicalistas que estavam naquele encontro de duas ou três semanas atrás.
O Sr. Esperi.di§o Am.in- Permite-me V.
Ex3 um aparte?

O SR. MAURÍCIO CORREA - Com
prazer, Senador.
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O Sr. EspcrldUio Amin - Senador Maurício Corrêa, eu gostaria de fazer uma observação a V. Ex• antecidada de "Qma informação. Em 1983, o meu Estado, Santa Catarina, viveu a maior desgraça da sua história.
As enchentes de julho e agosto afetaram 162
dos 199 municípios então existentes. Uma

grande corrente de solidariedade nacional
nos acudiu. O grande drama que vivemos sensibilizou a sociedade brasileira e aprendemos muito, com isso. Eu, pessoalmente, aprendi mais naquele momento de dor do que ao·

longo de toda minha vida. H ali, tão logo conseguimos articular ações no sentido de reconstruir o estado, criamos um Conselho &ladual de Reconstrução, integrado por todos
os partidos poUticos, pelas igrejas. pelos sindicatos patronais e de trabalhadores e por
outras forças vivas da comunidade- este conselho deliberava sob todas as linhas básicas
da ação de reconstrução. Quero trazer aqui
para V. & 8 , para aduzir ao- seu pronuncia~
mento, uma infor~ção: naquela oportunidade, quando indiístrlas foram afetadas a ponto de ficarem 60 dias paralisadas pelas águas
e pelos seus efeitos, firmamos um pacto de
não-demissão. E era momento de recessão
do País! Todos os sindicatos, todas as federações de trabalhadores, com o aval do Governador - 'e fui pessoalmente ao primeiro congresso de trabalhador<:$ pedir que os sindicatos fiscalizassem esse pacto, porqut; se houvesse uma demissão !motivada, a empresa
que procedesse a essa demissão deixaria de
ser assistida pelo Programa EStadual de Reconstrução. Isto funcionou, Senador Maurício Corrêa, durante um ano, e não houve até porque não houve denüncJa de nenhum
sindicato - nenhuma demissão, nem mesmo
no setor madeireiro, que era o mais frágil
de todos os. que foram atingidos. Então, não
consigo raciocinar em torno do Projeto de
Reconstrução Nacional. e tenho pensado seriamente sobre ele - se puder fazer um pronunciamento hoje sobre este assunto, eu o
farei: não consigo imaginar um-Projeto de
Reconstrução Nacional, nele circulando o
veneno da ameaça da demis:são. Não consigo enxergar isto, como algo que possa ser
vitamina, ser energia para a Nação, porque
a ameaça de demissoão neste momento em outras circunstâncias até poderia ser considet"ada, se o Brasil estivesse crescendo, se
essa mão-de-obra dispensada pudesse ser aproveitada em outro lugar, isto poderia até. ser
vinculado - a ameaça de demissão tanto no
serviço póblico quanto na iniciativa privada
é veneno que compromete o Projeto de Reconstrução NacionaL
O SR. MAURICIO CORRM- Recordo-me perfeitamente quando V. & 111 viveu
esse drama. Acompanhei-o, e realmente não
houve nenhuma crítica, não me recordo de
ter havido nenhum tipo de especulação, até
na imprensa, com relação à diminuição da
máquina administrativa do Estado. Recordome nitidamente disso, porque estive em Blumenau. que foi uma cidade imensamente afetada naquela ocasião. Espero, Senador Esperldião Amin, que o Governo extraia do ccem-

pio do seu Governo esse tipo de convivência

com a sociedade, para ter o retomo da comp
preensão da sociêçlade e de seus representante~

O Sr. &pbidifto Amin- Permite-me novamente V. E'Jcfl?

O SR. MAURÍCIO CORRM - Pois
não, nobre Senador.
O Sr. BaperldiAo Amin- Não houve nenhuma denlissão nem no setor ptíblico nem
na iniciativa privada, porque a sociedade precisava reconstruir o Estado; e n§o seria demitindo, despedindo, tirando emprego de pessoa numa hora de crise que chegaríamos a
este ponto.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) A Presidência lembra ao nobre Senador

Maurício eorrea que o seu tempo se encontra bastante ultrapassado.

o SR. MAURICio CORRM- Imagina V. Ex" que em seu Governo houve uma
enxurrada, quer dizer, inundaçOC$ que V.
Ex8 venceu. E agora existe uma enxurrada
da depressão, de falta de emprego. O Governo n.§o entende isso, que é tão grave quanto o que aconteceu naquela catástrofe, naquela época- em que V. & 111 foi GovernadOr.
Antes de encerrar, concedo o aparte ao
Senador Man8ueto de Lavor, depois ao Senador Josaphat Marinho, e com muito prazer
encerrarei, Sr. Presidente. _
__ O Sr. Ma.naueto de Lavor ·- _seD.ador
Mauricio Corrêa, falarei rapidamentt; para
Mo tomar o tempo de V. & 11 As colocações
de V. Ex 8 são da maior importancia. Aparentemente o Governo quer passar para a sociedade que essa onda de demissõeSt que ele
chama de "enxugamento da máquina administrativa" direta e indireta da União, é uma
economia, é para fazer economia. Isso é um
desperdício. Isso é um contra-senso. Investirse em recursos humanos por décadas e depois jogá-los na rua? E ainda mais o contrasenso é que a maioria dessas demissões ou
colocações em disponibilidades estão custando ao erário o mesmo que se eles estivessem
na a,tividade, produzindo. :é: um d~perdfcio
do dinheiro páblico, é. um contr3~enso, é ·
uma insensibilidade _o que ocorre, neste caso que V. &• citã da Eletronorte, em que
famfiias estão em nos:sos ga~lnetes pedindonos algum apoio, alguma solidariedade; do
engenheiros, técnicos do mais alto quilate,
com formação, com cursos no Pafs e no exterior. Para não me alongar, fiz lembrar isso
ao Sr. João Santana, na CPI da Reforma Adminlsttiitiva;· que um técnico da Sudent; que
havia feito 10 cursos, cerca de 20 anos de trabalho na Sudene, dizia: "O Governo investiu
em mim, eu quero continuar trabalhando para produzir, não quero ficar na ociosidade ·
remunerada", S. Ex11 disse: quem fez 10 cur-.
sos é porque não teve tempo de trabalhar,
então só fa2:ia cursos". Essa foi a resposta irô-'
nica, com ironia macabra do .Sr. João Santa-·
na sobre essas pessoas.
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Devemos protestar contra a insensibilidade, contra a desumanidade e contra o desperdfcio do Governo Federal. "Quem despreza.
os recursos humanos, não preza a reconstrução do Pafs", frase do Senador Gspetidião
Amin, cujo c.xeiriplo eai Santa Catarina deveria sensibilizar, chamar a atenção do Governo Federal. Se não tem criatividade, se não
tem iniciativa, se não tem propostas corretas,
que se inspire nas o::periências positivas que
ocorrem aqui no País, não precisa trazer experiências de fora. Parabéns a V. Ex8

O SR. MAURICIO CORRM- V. Ex",
Senador Mansueto de Lavor, recorda perfeitamente, porque foi o Relator da Comissão
que apurou as dispensas que examinamos,
V. Ex8 colocou isso em seu relatório com
propriedade, o que, de fato, não contribu~
pelo contrário, agrava, numa situação de inflação e de recessão como a que estamos vivendo, qualquer tipo de economia. V. Ex11
deve estar acompanhando o que vai acontecer e já está acontecendo com o fechamento de centenas de agências do Banco do Brasil em todo o Pafs. Seguramente vão cortar
cabeças de muitos fUncionários do Banco
do BrasiL Inclusive estou formulando requerimento para que o Pi-esidente do Banco do
Brasil compareça novamente a esta Casa: para explicar quais as agências que pretende
fechar e quais os critérios que serão usados.
Já temos o caso da .Minascaixa de Belo Horizonte, em Minas Gerais; a quebradeira ocorrida, a dispensa dos. funcionários além do
prejuízo, evídentemente, aos poupadores que
confiaram numa instituição oficial. Muito
obrigado.
O -Sr. Josaphat Marinho :.... Permite-me
V. & 8 um aparte?

O SR. MAURÍCIO CORRM - Pois
não. Ouço, com o maior prazer, o aparte de
V. &•, nobre Senador Josaphat Mafinho.

O Sr. Josaphat Marinho- Nobre Senador Mauricio Corrêa, a ponderação que desejava fazer, praticamente já foi formulada pelo nobre Senador Espiridião Amin. Tenho
impressão de que há um desencontro e não,
propriamente, um propósito de injustiça. Tenho impressão de que há um desencontro
entre as medidas que V. &• anuncia, praticadas ou em vias de serem praticadas pelo Go-_
vemo...

O SR. MAURÍCIO CORRM - Em
parte, já praticadas. ..
O Sr. Josaphat Marinho - "... e o Projeto de Reconstrução Nacional, submetido ~

consideração da sociedade brasileira. Se o
Governo lança um esboço de programa geral de ação, visando o desenvolvimento nacio~
nal, não há de querer gerar o desestfmulo
com demissões em massa. Não se proinove
desenvolvimento desestimulando o trabalho,
sobretudo daqueles que não são detentores
de riqu~. Espero que a ponderada crítica
que V. Ex:• está fazendo chegue ao conhecimento do Governo e o advirta do desencon. tro em curso.
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O SR. MAURÍCIO COiffi&- Muito
obrigado.
Estou de pleno acordo com o seu aparte.
O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Permi·
te-me V. Ex8 um aparte?

O SR. MAURÍCIO coaR&- Conce·
do o aparte ao nobre Senador Qd Sabóia
de Carvalho.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Nobre
Senador Maurício Corrêa,- gostaria de dar

uma palavra a V. &• antes do encerramen~
to do seu discurso. Não ouvi a maior parte
do seu pronunciamento, mas da para adivi~
nhar pelo final o que foi o começo, porque,
evidentemente, V. Ex• é um Senador do
maior talento e de um desempenho sempre
muito brilhante nesta Casa.. Lamento não es-

tar ouvindo aqui nenhum representante do
Governo, nenhuma voz governamental das
tantas eldstentes nesta Casa, vozes, pelo me-

nos uma ou duas, que pudessem travar um
debate com V. F,xll nesta questão. Lembro a
V. Ex- que o Governo Federal está plantado sobre um grande equivoco. Tudo que ele
faz, na verdade, se volta contra a ordem cons-titucional. Dá a impressão de que esta Cons-

tituição foi feita por um breve período e que
logo vai ser alterada, quando, na verdade,
as alterações constitucionais caberão ao povo. O povo é que vai decidir em plebiscito
sobre o sistema de governo, o sistyma que
deseja para o seu Pafs. Não há nenhuma reforma autorizada e, principalmente, não há
nada organizado para uma nova Assembléia
Nacional Constituinte. Há muitos equívocos.
O Governo está montado em um falso transporte, como se nele ingressasse na realidade de uma Constituição instável, alterável a
qualquer instante e a qualquer momento. Sobre a balbárd.ia de tudo isso, é que ocorrem
os graves equívocos que estão sendo cometidos pelo Poder Executivo Nacional neste
atual Governo, que me parece absolutamente tresloucado, mal informado, amador e sem
nenhuma maturidade para o crame de questões que couberam à Assembléia Nacional
Constituinte. V. Exa faz a crítica, principalmente, a crítica social, mas ai de quem laborar nos equívocos presentes, porque a giaVidade é tão grande como o resultado de tudo isso, que não sabemos para onde estão levando a Nação. A voz de V. Ex• é: de maturidade, é uma voz de experiência, e a crítica
•que faz, reputo como absolutamente justa.
Muito obrigado.

o SR. MAURÍCIO COiffi&-Agrade·

ço a V. Ex• pelo aparte.

Sr. Presidente e Srs. Senadores, vamos
receber, dentro de poucos dias, o projeto
aprovado na C!mara sobre a limitação do
uso das medidas provisórias. Temos diante
de nós a programação do Fórum Nacional
de Debates. O Governo· precisa ter um diálogo honesto, sincero, com o Poder Legislativo. É claro que a questão da medida provisória encerra um debate de natureza técnica
e jurídica, mas, implicitamente, também envolve um comportamento ético do Governo.

Teremos tanto mais vontade com o Gover-

no, quanto mais soubermos que ele cumpre
os seus compromissos.
Neste instante, dirijo apelo ao Ministro
da Infra-Estrutura, Coronel Ozires Silva. que
presidiu a Embraer, que presidiu a Petrobrás, um cidadão _brásileiro da mais alta competência, para que s~ :&8 cuinpra a palavra
que assumiU cOncisco à mesa de entendimentos e poupe da dispensa esses brasileiros funcionários da EletrQnorte,-paiS de famfiia qué
só têm esse emprego, pois, na medida em
que forem demitidos, seguramente estarão
marginalizados numa sociedade que, por todo esse quadro que vive, cada vez mais compromete o direito à sobrevivência do brasileiro.
É o apelo que faço, através da tribuna
do Senado Federal, ao Ministro Ozires Silva, para que se entenda com o presidente
do sindicato e siga aquele critério que combinou conosco: abreviando as aposentadorias e dando preferência às demissões dos
funcionários que cumulam empregos.
Era o que tinha 8 dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Alexandre Costa- Almir Gabriel- Amazonino Mendes- Amir Lando- Beni Veras
- Carlos Patrocfnio - Chagas Rodrigues Qd Sabóia de Carvalho- Coutinho JorgeDivaldo Suruagy - Elcio Álvares - Esperidiáo Amin - Epitácio Cafeteira - Flaviano
Melo- Gerson C3mata - Guilherme Palmeira :.. Hélio Campos - Humberto Lucena João Calmon - João Rocha - José Fogaça
-José Ricba - Jooé Samey - Jtlnla Marisc
- Jutahy Magalh:ies- Lavoisier Maia - Leurival Baptista - Magno Bacelar - Mansueto
de Lavor- Marco Maciel - Maurfcio Corrêa
- Mauro Bcncvidcs - Meira Filho - Moisés
Abrão -Nelson Carneiro- Nelson Wedekin
- Ney Maranhlo - Odacir Soares - Pedro
Simon - Ruy Bacelar.
Durante o discurso do Sr. Mauri-

cio Co.rréa. o Sr. Benj Vems, suplente de secretMI.o, deixa a cadeira da
· presldb>cia, que ~ ocupada pelo Sr.

Mauro Benevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs) -Esgotado o tempo deotinado ao Expe-

diente.

Passa-oeà

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno suplementar,
do Projeto de Resolução n° 17, de
1987, de autoria do _-Senador Itamar
Franco, que institui o Museu Histórico do Senado Federal e dá outras providencias, teri.do
PARECER sob n• 10, de 1991,
da Comiss!o
_ Dlrc1oro, oferecendo a r«laç!o
do vencido. ·

Sábado 23 1141

Sobre a mesa, emenda que será lida pe-

lo Sr. 1° Secretário.

É lida a seguinte:
EMBNDA(DEPI.BNÁRIO) OWRECIDA

AO PROJETO DE REsOWÇÃO
N° 17, DE 1!187
EMENDA N" 1-PLEN

Inclua-se:
ArL É criado um Conselho Curador, integrado por nove membros, sem Onus de qualquer natureza, designados pelo Presidente
do Senado Federa~ dentre pessoas de reconhecida capacidade Para estimular o desenvolvimento do Museu.
Parágrafo Mico. Compete ao Conselho Curador colaborar com o Senado Federal na coleta, consetvação e manutenção de objetos e
documentos que devam constituir o acetvo
do Museu.
Juatlficaçlo
O-Museu somente lucrará com a colaboração de pessoas_ interessadas em conservalo
e enriquecê-lo, a fim de que prossiga recolhendo objet08 e docu~ntos que testemunhem
a presença de quantos, no passado e no presente, engrandeceram a vida p6blica nacional
Sala das Sessões, 22 de marÇo de 1991. - Se-

nador Nclaon Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvides)
- Em discussão o projeto e a emenda, em
turno suplementar.

O Sr. Cid Sabóla de Carvalho - Sr. Preside~te,

peço a pa~ para discutir a matéria.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
- Concedo a palavra ao nobre Senador.

O SR. CID SABÓIA DE CARVAlHO
(PMDB - CE. Para discutir. Sem revislo do
orador.) - Sr. Presidente, Sn. Senadores,
apenas uma rápida observação. O- item 1,
que está sendo examinado, institui o Museu
Histórico do Senado Federal Na verdade, o
Museu já está instalado.
Gostaria de receber uma informação da Mesa. Esse projeto do Senador Itamar Franco
passou pela Comisslo de Constituição, Justiça C Cidadania, onde fizemos um substitutivo. Se não estou enganado, fui eu o autor
do substitutivo.
Vejo aqui o voto do vencido; a Mesa Direto~
ra oferecendo a redaçã.o do vencido, e estou
sem entender o que aconteceu.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcncvides)
-A Presidência esclarece ao nobre Senador
Qd Sabóia de Carvalho que o substitutivo
foi aprOYado. Agora, a mat&ia volta ao turno suplementar com a apresentação da emenda. O substitutivo foi aprovado pela Casa,
vai voltar novamento lt Comissão.
O Sr. 1° Secretário vai proceder ll leitura da emenda, novamente, pra que V. Ex- fique inteiramente a por do tacto da propoaição.

:é. lida a seguinte:
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EMBNDA(I)EPU!NÁRIO)OFERECIDA
PROJÉTO DE RESOLUÇÃO
N° 17, DE 1987
EMENDA N" 1-PLEN
Inclua-se:
ArL É criado um Conselho Curador, in-

tegrado por nove membros, sem ônus de qualquer natureza, designados pelo Presidente
do Senado Federal, dentre pessoas de reconhecida capacidade para estimular o desenvolvimento do Museu.
Parágrafo 6nico. Compete ao Conselho
Curador colaborar com o Senado Federal
na coleta, conservação e manutenção de obje-

tosedocumentosqucdevamconstituiroacervo do Museu.
Justilicaçlio
O Museu somente lucrará com a colaboração de pessoas interessadas em conseiVá-

Io e enriquecê-lo, a fi.m de que prossiga recolhendo objetos e documentos que testemunhem a presença de quantos, no passado e
no presente, engrandeceram a vida p6blica
nacional
Sala das Sessões, 22 de março de 199L Senador Nelllon carneiro.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidca)- Eis o texto da emenda, novamente Iido pelo Sr. 1° Secretário, para conhecimento dos Sra.

Senadores.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO
- Sr. Presidente, vamos discutir a emenda?

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Praticamente íamos encerrando a discusslo, isto ê. determinando que a matéria
volte ~ Comissão de Constituição, Justiça e
Qdadania e à Comissão Dirctora para proferirem parecer à emenda.
O Sr. Nelllon CUnciro - Sr. Presidente,
peço a palavra para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides.)- Concedo a palavra ao nobre Senador
Nelson Carneiro para discutir.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB
- RJ. Para discutir. Sem revíslío do orador.)
-Sr. Presidente, Sra. Senadores, a Comissão
de Constituição, Justiça e OdadaniBt certamente, através do parecer do nobre Senador
Cid Sabóia de Carvalho, que foi o autor do
primeiro parecer, examinará a emenda. nos
sc:ua detalhes e na sua conveniência.
Mas o que me cumpre esclarecer, como
autor da emenda, é; que essas instituições
nfio podem ter apenas um carátcr burocrático. Todos esaes órgãos, museus, têm pesso·
aa interessadas que colaboram e que não integram o funcionamento da Casa, não são
funcionários püblicos. Isso é muito comum.
Todos 06 museus que existem no Mundo tem
sempre um conselho de pessOas afastadas
da atividade burocrática e que, por seu pendor, seu interesse, podem trazer uma contribuiçiio, o que fica fazendo porte do patrimOnio do mtiseu.

No caso, tive o cuidado de reduzir esse
número a nove pessoas, para não ser um grande nOmero, e entregar a escolha à Presidência da Casa. E declarar, de logo, que sem
Onll$ de qualquer natureza. Slo colaboradores de ~ma obra que não deixa de ser do Senado, porque paSsa a ser da cidade e passa
a ser um património do PaiS. Podemos buscar antigos senadores, antigas pessoas ilustres, que possam trazer, inclusive, uma contribuição pessoal para enriquecer o património. Não devem ser apenas os funcionários
da Casa a responder por isso. Evidentemente que a direçáo caberá aos funcionários da
Casa, mas o conselho é para colaborar ape~
nas e procurar aumentar o acervo, que deve ser cada ~ I®is enriquecido, para que
o museu atinja os seus objetivos. Isso será
ocaminado oportunamente, depois do parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e do parecer da Mesa Diretora.
Por enquanto, é apenas a emenda.Muito obrigado a V. EJrl, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benev!des)- Coritinua em discussão a matéria. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Enccimlda a discussão, a matéria volta à
COmissAo de Constituição, Justiça e Cidada~
nia e à Comissão Diretora, para proferirem
~recer sobre· a emenda.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Está esgotada a matéria constante da
Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador
Ney Maranblio. (Pausa.)
S. Ex-, neste exalO momento, não se encontra no plenário.
- Concedo a palavra ao orador seguinte, o
nobre Senador Nelson Carneiro.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB
- RJ. Pronuncia o seguinte discurso. Sem rev.id.o Qo atador.)- Sr. Presidente, Srx. SCnadorea, ontem, o ilustre Embaixador da Venezuela, Sebastian Alegrett, reuniu todos os
em.bailtadores latinCHUDericanos e osintegrantes do grupo brasileiro do Parlamento Lati·
no-Americano.
Foi uma oportunidade C'XCepcional para
que se discutisse o problema da integração
latino-americana. Nessa. oportunidade, foi recordado que, em 1984, uma delegação do
Parlamento Latino-Americano, que eu então
presidia, foi aos Estados Unidos e teve entendimento com 01 dirigentes do Departamento de Estado da CAmara e do Senado am.ericanoo, do FMI e dos bancos. êredores doBraail e da Au:térica latina.
Pela primeira vez, e consta dos Anais da
Casa, auatentou-se que a divida octema do
Brasil é; polftica. E, até boje, só nio se chegou a essa conclus4o, porque os pa&es latino-americanos, em vez de agirem em conjunto, tem agido cada um oeparadamente, procun.ndo_~ver os seus problemas.
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f: muito mais fácilt está nas Escrituras,
quebrar uma só madeira, já um feixC de madeiras ninguém quebra. De modo que somos
um feixe e este nunca esteve unido; cada galho vai sendo quebrado -hoje no México;amanhã na Colômbia, outro no Brasil - e o
problema continua igual para toda a Amêrica Latina. Numa hora de integração é preciso que sejamos um feixe.
Essas considerações surgiram, Sr. Persi·
dente, porque bá dois dias o Presidente dos
Estados Unidos, num gesto político, tipicamente polftico, resolveu cancelar em 70% a
dfvida da Polónia. Também é uma dívida
igual a todas as outras, mas é uma dfvida polftica e foi resolvida. Então, foi lembrando
que se o mesmo critério fosse adotado para
a AmErlca Latina, certamente, essa imensa
e imp3gável dívida, que pesa sobre todos os
pai;es da região, seria diminuída
De modo que eu, que presidi aquela reunião, com a colaboraçAo do Emba.Dcador Sebastiao Alegrett, ontem recordei esse episódio. E já convocado a ocupar a tribun3t cumpre-me trazer esta informação ao Plenário,
na certeza de que um dia, pela união da
América Latina, tam~ a dfvida dos países
da região se converterá numa d1vida politica e, quem sabe, se algum Presidente da Rep(iblic:a norte-americana não terá para com
os seus vizinhos da América do Sul o mes~
mo gesto que acaba de ter, com os aplausos
gerais, com a PolOnia revitalizada e democratizada. Não pedimos tanto. Pedimos apenas
que não nos sejam cobrados os juros por
eles próprios arbitrados e que não submetam
o debate à decislo exclusiva dos tribunais
americanos. Seria uma contribuição indispensável para que o problema da dfvida externa do Brasil e dos pa&es da América Latina
encontrasse a solução por todos alvitrada.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
Duci.ritc o discurso do Sr. Nelson
Carneiro, o Sr. Mauro Bencvides, Pre·
sldente, deixa a cadeira da PresidbJcia, que é ocupada pelo Sr. Beni Veras, Suplente de Secretário.

O SR. ALUfzlo BEZERRA- Sr. Presidente, peço a palavra para uma breve comunicaçiio.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) Concedo a palavra ao nobre Senador.
O Sr- Alufzio Bezerra (PMDB - AC. Para breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, registro a presença, na tribuna de honra desta
Casa, do Desembargador Lourival Marques,
ex-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre. Acreano de nascimento, teve toda a sua vida dedicada às lides jurídicas daquela Unidade federada e. finalmente, como procurador-geral cumpriu uma tarefa importante naquele estado.
Portanto, não poderia deixar de registrar,
neste momento, a sua passagem por Brasfiia
na visita que faz ao Senado FederaL (Muito
bem!)
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Durante o discurso do sr. Alufzio
Bezerra, o Sr. Beni Vems, Suplente
de Secretário, deixa a cadeira da Presidência, que é ocupada pelo Sr. Man-

sueto de Lavor.
O SR. PRESIDENTE (Mansueto de Lavor) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Ronaldo Aragão.
O SR. RONAIDO ARAGÃO (PMDB
- RO. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, na sessão de hoje, ouvimos v~rios
pronunciamentos a respeito da problemática nacionaL TivemO& a oportunidade de pre-

senciar o Senador Ruy Bacelar, há pouco,
dizendo, nas suas colocações, que o Governo está desmantelando aquilo que está aprumado neste Pafs, podemos dizer assim, ou se-

ja, o Governo procura desorganizar aquilo
que está. organizado.

Ouvimos, depois, o pronunciamento do
Senador Alufzio Bezerra a respeito da borracha na Amazônia, uma apreensão também
nossa, pois o látex está com o seu preçO aviltado na nossa região.
Ouvimos, também, o Senador Maurício
Corréa reclamando do n.§o-cumprimento da
palavra empenhada por um ministro de Estado do Governo Fernando CoJlor, eleito, segundo S. &•, pelos descamlsado&. Hoje Sua
Excelência quer aumentar o nümero de descamisados, quando começa a demiti-los e esses passam de descamisados. a 11nus.11• Um pa& que pretende ir para o Primeiro Mundo,
mas está com os seus salários aviltados. Não
posso entender essa pretensão do Governo
brasileiro, quando procura aumentar o ntímero de miseráveis neste Pafs.
Sr. Presidente, Srs. SenadorCSy venho
mais uma vez ao plenário desta Casa me reportar ao problema tanto da região amazônica como especificamente do meu Estado,
Rondônia. Quando se criou o Estado de RondOnia, através da Lei Complementar n° 41,
de 22 de dezembro de 1981, renasceu em todos aqueles que ali habitavam a esperança
de um estado forte, onde todos pudessem
se realizar pessoalmente e profissionalmente, e ajudar o Brasil a se tomar uma Nação
mais forte e justa. Essa era a intenção quando se criou mais uma unidade da Federação,
o Estado de Rondônia.
O que se ve, Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois de nove anos, é um estado abandonado pelo Governo Federal, e um grande
esvaziamento dos programas que foram iniciados e que hoje são mantidos. de forma apenas simbólica. O Governo Federal não iniciou as obras de infra-estrutura previstas na
Lei Complementar ~o 41, e mais de trinta
projetes, iniciados pelo Incra, que visavam
k integração da regíão, estio hoje entregues
k própria sorte.
Rondônia convive com um sério problema migratório, que é um constante desafio
a seus governantes, que não têm conseguido, através das ações de governo, acompanhar o ritmo de crescimento da população
rondoniense.

A ida do Presidente Femaí:ldo Collor ao
Projeto Cujubim provocou um alarde pela
imprensa naciona~ reavivou a esperança de
cerca de cinco mil pessoas assentadas nesse
projeto. Mas nove meses depois, tudo continua como antes e a promessa do Presidente
de transformar esse projeto em modelo de
colonização ficou apenas no discurso.
Já estamos cansados de promeSsas e de
diSCUI'SO$. Queremoc açAot
Até o presente momento, não foram alocados recursos e tampouco elaborados os
programas visando a amparar as famflias que
insistem em viver nesse projeto, na lula pela sobrevivência.
O Sr. Jutahy Magalhles - Permite-me

V. F.x8 um aparte?
O SR. RONAIDO ARAGÃO - Com
prazer, nobre Senador.
O Sr. Jutahy Maga!M.es - Em primeiro
lugar, parabenizo o Senado por ter na presidência, neste momento, o Senador Mansueto de Lavor, que deveria estar fazendo uma
experiência, um teste para verificar se a cadeira é agradável e daf surgir uma candidatura nos prÓldmos dois anos. Em segundo lugar, Senador Ronaldo Aragão, V. Exa aborda mais uma vez um assunto de interesse de
uma região para debate nesta Casa críticas
llquilo que estamos repetindo, e V. Exa repete constantemente,- deSta tnõuna, a falta de
ação do Governo. Ê a diferença do discurso
para a ação. O que preoCupa é eStarmos
aqui no Senado, como V. Ex11 já afU"mou,
em diversos pronunciamentos, e não termos
um repreSentante da liderança do Governo
para debater com os senadores de oposição,
trazendo argumentos para explicar a ação
do Governo ou a fal_ta de ação do Governo,
em razão de determinadas dificuldades. O
que vemos é uma preoCUpação - acredito
eu - de quererem vencer exclusivamente pelo nlimero, porque argumentos certamente
não têm- se tivessem, estariam aqui debatendo conosco. É verdade que é no regime parlamentarista onde mais cx:fste esse debate.
Mas, tambêm no regime presidencialista sempre existe representante do Governo para
defendê-lo das crfticas da oposição e de levar à NaçãO uma resposta sobre o que pensa o Governo e qual a açáo que vem desempenhando. Então, V. Ex8, mais uma vez, levanta esse problema da sua região, do seu
estado especificamente, e parece que aqui
ficamos sem resposta.

e

O SR. RONAIDO ARAGÃO -Agradeço a V. Ex• o aparte, nobre Senador Jutahy
Magalhães. Quando aqui fazemos crfticas, levantamos problemas, não aparece representante do Governo para dar explicações. Se
persistir a falta de alguém que venha trazer
informações ou dialogar, vamos ter que nomear um defensor ad hoc do Governo.
Vejam V. &as, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a ausência do Governo no debate das
idéias. E disse muito bem o Senador Jutahy
Magalhães quando afirmou que o Governo
s6 está presente para verificar ntlmeros. Nós
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vamos continuar chamando a atenção do Governo por sua irresponsabilidade e insisto,
se for preciso, vamos nomear aqui um defensor ad ho<; porque não é possível que esta
Casa não tenha, por parte do Governo, alguém que venha dar explicações, venha dialogar, venha debater, venha contra-argumentar.
Para as críticas que esta Casa tem feito ao
Governo Federal, não vemos ninguém- do
GoVerno se levantar e trazer soluções. Até
parece que não tem quem o faça.
Mas continuando, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Governo Federal ainda não tem
um projeto polftico e económico para a Amazônia. Tenho dito isso insistentemente e vou
continuar dizendo para ver se o Governo se
sensibiliza e alguém venh3 dizer que há um
projeto, e o que está fazendo o Governo.
O que ocorre são apenas ações isoladas
e muitas vezes equivocadas, que só àgravam
os nossos problemas e deixam-nos cada vez
mais perplexos e frustrados, como o ambientalismo desvairado e radical praticado pela
Secretaria do Meio Ambiente, em Brasília.
Nunca nos sentimos tão abandonados e
tão discriminados como no atual Governo,
e, se a intenção do Governo é levar à falência o &tado de Rondônia, ele está no caminho certo. Se essa é a intenção. o Esti:tdo
de Rondônia caminha para sua fl'I!Cncia. porque o Governo Federal não cumpre com o
que determina a Lei Complementar ·no 41,
que criou o Estado em 1981.
Queremos o desenvolvimento da Amazônia, sem qualquer tipo de paternalismo ou
privilégio, mas também repelimos todo e qualquer tipo de discriminação que só tem atrasado o nosso desenvolvimento.
Espero que o Governo Federal apresente, urgentemente, um programa de desenvolvimento para a região amazónica que nos
pertiltia ser integrados às demais regiões e
encontrar solução para os nossos problemas.
A Amazônia não é um problema, é a solução. Ela n.ão precisa de esmola, precisa de
ajuda.
Chego até a fazer um apelo a Sua Excelência o Senhor Presidente da Repliblica,
que é _o Presidente de todos os brasileiros,
e à equipe econOmica do Governo, no sentido de olhar, pelo menos com bons olhos, para Rondônia, um estado que tem grandes potencialidades e que precisa do Governo Federal para que possa crescer e atingir a maturidade, e a~ sim, andar com as suas próprias
pernas.
Ainda temos esperança. Não é boa intenção, porque de boa intenção, como diz o adágio popular, o inferno está cheio. Temos esperança, apesar dos pesares, mas também temos pressa, pois o futuro está aí mesmo e
não podemos esperar mais.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, mais uma
vez venho à tribuna desta Casa chamar a atenção do Brasil para a grave situação da Amazônia e do meu Estado de Rondônia; uma:
situação grave no setor agrícola, no setor
de infra-estrutura, de saóde, de segurança,
no setor viário. Estamos querendo que se
cumpra a Lei Complementar n° 41, de 1981
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de obrigação do Governo FederaL Era o que

cimento e a Locação em lei do mecanismo

tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

que experimentamos nos nossos estados, já
adaptado em outros estados do Brasil; mecanismo de financiamento principalmente para.o pequeno e, também para o médio produlares rurais, baseado na garantia do preço
do seu produto em relação aos insumos que,
forçosamente, ele tem que adquirir, tanto
para o custeio quanto, especia~mente, para
investimentos na sua propfiedade. Lá, em
Santa Catarina,- Chamamos esse mecanisiDõ
de troca-troca.. No Rio Gráride do Sul, a experiência teve nome similar. Financiamos, inclusive, a aquisição de terras para filhos de
agricultores e para agricultores sem terra,
estabelecendo, na prestação expressa em
grãos de milho e de feijão, a garantia indispensável para o trabalho do pequeno produtor ruraL
São esses os dois projetas que selecionei
como minha colaboração para que a nossa
Casa se habilite a completar o Projeto de
Reconstrução Nacional ou que nome prefiramos a ele dar.
O terceiro ponto que eu gostaria de aqui
abordar, a terceira priorjdade, é o complemento do aparte que fiz ao pronunciamento do nobre Senador Maurício Corrêa, referente à questão de demissões. Reitero que
no meu estado, quando tivemos, em 1983, o
pior de todos os dramas de nossa história
contemporânea, nós firmamos - a sociedade
catarinense toda, não apenas o Governo,
mas Federação das Indústrias, Federação
do Comércio, Federação da Agricultura, Federação dos Trabalhadores da Agricultura,
sindicato de trabalhadores - um pacto de
não-demissão. Indtis;trias abaladas pela recessãoa atingidas violentamente pelas enchentes
firmaram com os trabalhadores um pactO
de nãao-demissão que foi o ponto de partida para a reconstrução do Estado .de Santa
Catarina. Reconstrução que não foi feita pelo Governo, mas que teve no Governo do
Estado um parceiro atuante e confiável. Não
consigo vislumbrar, neste momento de drama que a sociedade brasileira vive, que o
Projeto de Reconstrução Nacional possa assentar-se sobre o pilar do temor e da desconfiança de perda do emprego de milhares de
trabalhadores, quer do setor público, quer
da área privada do nosso Pa&.
Essas são as três prioridades que entendo necessário frisar neste dia e, sobre elas,
gostaria de pedir aos meus pares, especialmente àqueles que têm mais experiencia parlamentar, experiência de vida p11blica e administrativa também, que ajudáSsemos a transformar essas três diretrizes em algo inserido homogeneamente no que chamamos e
acreditamos necessário, o entendimento nacionaL

do

Durante o discurso do Sr. RenalAragA.o, o Sr. Mansueto de Lavo.lj

deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Beni V eras, suplente de Secretário.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)Concedo a palavra ao nobre Senador Lavoisier Maia. (Pausa.)
S. & 8 não está presente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.

O SR. ESPERIDIÁO AMIN (PDS SC Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de me valer
desta oportunidade para complementar os
comentários que fiz, no dia 19 de março pas-

sado, acerca do Projeto de Reconstrução
Nacional e da atitude que o Congrf:sso Nacional, a meu ver, deve ado ta r e cumprir, atitude de discussão séria em torno de uma necessidade da Nação, com o objetivo de, elegendo prioridades dentre as arroladas ou
não pelo documento do Governo, tempestivamente, decidir. Entendo, repito, que é fundamental que discutamos e elejamos, prioridades. e, em tomo dessas prioridades, o Congresso se manifeste conclusivamente, nos prazos que o drama nacional impõe ~ nossa sociedade.
De minha parte, convencido de que este
é- o nosso caminho - preocupado com o que
a imprensa vem veiculando a respeito da perda de tempo que o Congresso estaria praticando na discussão sobre quem comanda o
fórum, sobre quem participa do fórum de entendimento e assim por diante, estou disposto a propor, modesta, individualmente, mas
com convicção, três providências. Há partidos que apresentaram quatorze prioridades,
outros apresentaram dez, eu tenho uma vido mais simples e, com base no conchecimento que tenho vou-me ftxar em três prioridades, e é sobre elas que gostaria de falar hoje.
A primeira, um projeto de lei que intitulo 'l}lrojeto de Lei do Salário-Habitação",
mecanismo pelo qual pretendo sugerir uma
forma para viabilizar um programa de construção de casas populares, de manctira descentralizada, para não se repetir o equt'voco
do BNH, que fi;nanciou muito mais habitações para a média alta e alta camadas de renda do nosso Pafs do que para a população
mais carente.
Portanto, anuncio em resumo, o mecanismo de captação e aplicação de recursos contido no projeto do salário-habitação com ênfase para aplicação de maneira descentralizada, com a participação de prefeituraSt de sindicatos, de governos estaduais, para que esse grande déficit social brasileiro possa ser
encarado com um mínimo de eficácia; inserido dentro de um Projeto de Reconstrução
~acional, como posso alcançar e conceber.
A segunda prioridade que aqui relembro
-e. sobre isto, hoje ainda, troquei idéias com
o ilustre Senador Pedro.Simon -é o esclare-

O Sr. Ronaldo .AragAo - Permite-me V.
&& um ·aparte?

O SR. ESPER!DIÁO AMIN- Ouço o
nobre Senador Ronaldo Aragão, com muito
prazer.
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O SR RONAlDO ARAGÁO - Senador Esperidião Amin, ouço com atenção o
pronUnciamento de V. Ex:~\ quando estabelece suas prioridades, sua colaboração no Projeto de Reconstrução NacionaL Quero parabenizar V. B.x-ll e chamar a atenção para um
ponto que me deixa muito preocupado com
o chamado Projeto de Reconstrução NacionaL Veja só V. Exa o Governo, parece-me,
priorizou as demissões justamente o contrário do que é a prioridade de V. Exa Estamos
vendo os Ministérios demitindo servidores
públicOs federais, CoioCando::OS
disponibilidade, levando muitos pais de fam!lia ao desespero. Ao invés de dimínuir, o número de
descamisados, aumenta. É uma posição contrária ~ de V. Exa Ainda mais, o Governo
queria mandar um projeto para o (!;ongresso Naciona~ retir3ndo as gratificações que
incidiam sobre o salá_rio d_os servidores pl1blicos. Falou aqui muito bem o seiiãd.Or Jutahy .
.Ivlagalhães sobre o problema dos aposentados, que os leva ao desespero e ~ miséria.
Quando V. Ex8 se refere à necessidade de
dar melhores condições ao homem do campo, ao agricultor, lembro que, em Rondônia,
o Gmremo fez um plano do qual excluiu o
Estado a partir do Paralelo 13: não há financiamento, nãO há preço de_ garantia C neq1
há armazenamento. Aquela região. não exis.- _
te a partir do Paralelo 13; O Governo a exclui. Parece-me que a linha de pensamento
de V. Ex'', Senador Esperidião Amin, colide
com o que o governo estabeleceu como suas
prioridades. Dessa maneira, quero parabenizá-lo pela prioridade, que V. Exa estabeleceu.

em

O SR. ESPERID!ÁO AMIN ~ Nobre
Senador Ronaldo Aragão, gostaria de deixar
muito claro que, no momento em que o Governo, complementando o entendimento do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados,
no momento em que o Governo adota uma
nova postura - e isso não pode ser negado,
creio, por ninguém-, ao invés de um conjunto de medidas provisórias, o Governo ofereceu e apresentou ao Congresso Nacional, o fi~
cialmente, um elenco, um rol de questões a
serem debatidas, algumas já com diretrizes,
outras $-CID diretrizes estatl!fdas. O que defendo é que devemos considerar esse documento como uma evolução na atitude do Governo.
Ora, tive a oportunidade de resumir e fazer as contas no día 19 de março. Se fôssemos tratar de todos os assuntos ali referidos,
seriam necessárias sete emendas con.$títucionais, 45 projetos de lei, duas leis complementares, vários decretos, resoluções de diversos
órgãos, inclusive do Senado Federal, portarias, inclusive portarias intenninisterlais, criando grupos de trabalho para discutir assuntos,
contratos, convênios, etc. ..
Ota, isso demandaria - como disse o Senador Cid Saobóia de Ca.tvalho- um novo trabalho de elaboração constitucional. &atamente para que não Sé Caia nesse equrvoco,
defendo a tese da eleição de prioridades.
Por exemplo, a questão regional, que já tive
a oportunidade de comentar. O documento
só se refeie, ria quest.§o· regional, ao Norte
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e Nordeste. Eu, como homem do Sul, considero justo que esta seja a prioridade. Agora,
cabe a quem conhece mais a região Norte e
Nordeste estabelecer as suas prioridades. Estou estabelecendo duas que beneficiariam
não apenas o meu estado, beneficiariam a
sociedade brasileira! Se precisamos alavancar, tirar o Pafs da recessão, temos que reconhecer que a agricultura 6 a (mica atividade
econômica onde existe o milagre da multiplicação. Não há nenhuma outra atividade humana onde se coloca um e se colhem trezentos. 360 indiv(duos, como é o caso dos grãos
na agricultura. Dentro da minha vii.ã() ~ocial
e poiUica, a prioridade tem que ser para o
pequeno e o pequeno só terá coragem de investir, de comprar uma máquina, de partir
para a irrigação, se souber que na hora de
pagar a conta o seu produto vai valer tanto
quanto merece. Isso funcionou em Sata Catarina. funcionou no Rio Grande do Sul, tenho
informações de que funcionou nO Ceará, no
Rio de Janeiro; nós chamamos "troca-trocan:
é o contrato adjeto (complementar) que o
Governo faZt garantindo que o empréstimo
objtido_ hoje, equivalente a cem sacas de milho, será pago com juros reais, mas o principal da dívida será pago, apresso em cem sacas de milho. Com essa garantia, nós vimos
isso, o pequeno produtor rural faz milagres,
porque esta conta ele sabe fazer; o que ele
não sabe é fazer a conta do BNH, do dólar
e das dezenas de moedas com que este País
já contou. Esta é a alavanca para a área ruraL E a área urbana? Como ~ que podemos
contar com o patriotismo de uma pessoa que
nlo tem um palmo de terra onde morar e,
conseqüentemente, não sabe onde vai ser enterrado? Por esta razão eu selecionei duas
prioridades. E penso que para não termos
um veneno circulaJido na Nação, tem que
ser feito um pacto de não demissão. Quando o País voltar a crescer, até o selViço pó.blico pode estabelecer uma vinculação levando esse bom engenheiro, especialista numa
detenninada atividade, para trabalhar numa
empresa privada que vai operar esse sistema, vai trabaDJhar para o Governo nesse sistema. Agora, esvaziar órgãos pliblicos e empresas particulares. num momento de recessão é fomentar a discórdia e catalisar o veneno.

O Sr. Divaldo Suruagy - Permite-me V.
Exa um aparte?
O SR. ESPERIDIÃO AMlN- Ouço o
nobre Senador Divaldo Suruagy - e não sei
se já vai falar na condição de Uder ad hoc
(risos) - designado que foi há pouco pela
unanimidade do Plenário. Não sei se o Senador Ronaldo Aragão aind.a quer falar, mas
vou ouvir•••
O Sr. Ronaldo Araglo- É só para complementar, se o nobre Senador Divaldo Suruagy o permitir.
O Sr. Divaldo Suruagy - Concordo pie·
namente que o Senador Ronaldo Aragão
conclua o seu aparte, analisando as coloca~
ções feitas pelo Senador Esperidião Amin.
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O Sr. Ronaldo Aragão -É só para con- sa verificar o termOmetro db pensamento
gratular-me com o Senador e dizer que o pla- · da 'maioria da Casa, e, então, enviar os projeno enviado pelo Governo é uma coisa e a
tes dentro do sentimento que tenha conseação do próprio Governo é outra. A ação é
guidc:~o captar do Congresso NacionaL Dentre
completamente -diferente daquilo que ele
os projetas que o Governo mandou nesse
plano de intenções, vários deles são inconstimandou. A n.ão ser que esse p!ano seja uma
tucionais. O Governo quer saber até que
cortina de fumaça. Porque o plano, para a
discussão do Congresso Nacional, é um e a
ponto ele poderia dispor de quorum privilegiado para uma modificação constitucional.
ação do Governo imediatamente é outra:
Até que ponto ele poderia avançar em deterO SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador minado rumo? A crítica feita aqui nas duas
Ronaldo Aragão, se cOntinuarmos - se nós,
Casas do Parlamento brasileiro é que vai ser
nós todos, eu também - a não estabelecer
- assim - um norte; é a edUca o que vai noruma prioridade e não tomar nenhuma decitear a formação ou não dos projetas oriUnsão a respeito. do Projeto de Reconstrução
dos do Executivo, na minha maneira de anaNacional ou do Fórum de Entendimento, o
lisar a intenção do Governo. Agora, o SenaGoverno vai passar, como todos os governos dor Ronaldo Aragão foi de uma felicidade
passaram, 11de tratar• por cima da nossa omis- singular, quando disse -não usou das palasão. Porque não existe indecisã.o no Governo.
vras, mas a tradução tranqihlamente é essa
O -Sr. Ronaldo Aiag!o - ConcordO com -que há uma diferença enorme entl-e o que
ele vê e o que ele ouve. S. Ex8 ouve uma coi~
V.Ex11
sa ·e vê outra. En-tãO; o GovernO- anuncia
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Não po· uma série de intenções, fãz uiri apeJo para
demos ~ ficar criticando o _Govern-o e não to- o entendimento nacional e manda retaliar
mar uma decisão --uma. Se tomarmos uma
as empresas de um governador de um dos
decisão a propósito do Fórum de Entendimaiores estados do P afs, o Ceará. Mas uma
mentos ou do Projeto de Reconstrução Na- retaliação ostensiva, ao ponto de ser criticacional, mudaremos a atitude do Governo.
da em boa hora pelo Senador Ney Maranhão,
Se não tomannos decisão nenhuma. repito, que afirmou para a imprensa que não cono Governo vai passar de -,;tratar", como to- cordava com aquelas medidas. O Governo
dos os Governos fariam, fiZeram e farão.
quer o entendimento nacional e anuncia a
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- demissão de milhares de servidores. Disse;
Senador &peridião Amin, apenas como lem- ontem, no discurso que proferi na tribuna
brete, o art 21 do Re;gimento sugere que V. desta Casa, que o Presidente Fernando Coilar de Mello deve conscientlzar-se de que é
Exa permaneça de frente para a Mesa.
um homem, é um ser humano normal, Sua
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Sr. Presi- Excelência não é um enviado dos deuses padente, apesar dos meus adversários dizerem ra conduzir o destino dos povos, não! sua
que meu ângulo mais favorável é de C?Stas. Excelência é um ser humano, igual a todos
acolho a determinação de V. Exa
nós, com erros e com virtudes, com defeitos
O Sr. Divaldo Suruagy -- Concede-me e com acertos, e ter a humildade de reconhecer que errou em determinado assunto, e peV. Exa um aparte?
ça a compreensão e a colaboração de todos.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Conce· Quando Sua Excelência conseguir isso, tenho
do o parte ao nobre Senador.
a impressão dê que poderá haver esse tal enO Sr. Divaldo Suru.agy - Louvo V. &• tendimento. Porque Sua Excelência até hoquando anuncia à Casa que pretende subme- je só tem um orientador: a pesquisa de opiter ao debate, ao julgamento dos seus pares, nião pllblica. Se a pesquisa anuncia que de~
três projetes da maior importância. Concor- mitir funcionário público dá Ibope, Spa &ce~
do com V. &•, pois eles não têm um caráter lência manda demitir. Se a pesquisa anuncia
que contratar funcionário póblico dá lbopc,
regiona~ mas um caráter universal do nosso
País. Eu poderia dizer a V. & 11, a respeito Sua Excelência manda contratar. Então, o
desse plano, que as idéias que o Governo en- orientador, o conselheiro maior do Presiden~
viou ao debate aqui no Congresso Nacional, te é a mfdia eletrOnica. Enquanto o Presidente. não se conscientizar da necessidade dessem n~bum ccagero, todos os temas, todos
os conflitos, todos os anseios, todas as incon- se entendimento- não é anunciar, é transformar em realidade. Porque o Senador Ronalgruências da sociedade brasileira já foram
dissecadas em forma de projetas nesta Casa. ]do Aragio definiu com muita propriedade,
Quem se der ao trabalho de consultar os Sua Excelência está ouvindo uma coisa e está vendo outra totalmente diferente. Da! a
Anaís do Congresso Nacional, sem' sombra
de, dlividas, encontrará projetas sobre os ·minha tri!l-te:za ê ainda reconhecer que o Premais diversos, os mais amplos, os mais hetero- sidente da RC:póblica não atingiu -o grau de
géneos assuntos. V. Exa não tenha a menor humildade que deve nortear os poderosos.
dóvida disso. A minha opinião diverge um Um principio da sabedoria humana é: com
pouco daquela que V. &• acabou de defen- o poder, você pode ser humilde. Então, quem
der no aparte que V. &• concedeu ao Sena- detém o poder só dá grandeza a Sua Excelêndor Ronaldo Aragão. Entendo que, com es- cia. Mas Sua Excelência não quer admitir:
se plano de intenções que o Governo anun- todo mundo é culpado1 menos Sua Excelência. Repito: culpados são os funcionários pticiou, o que ele deseja, na minha opinião, é
que o Congresso faça a crítica, para que pos- blicos que são malan~·ros. irresponsáveis, não
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trabalham, etc. e taL Sua Excelência sabe
que há uma gama enorme de funcionários
piíblicos neste Pafs que dá sustentação a esta

Nação, mas Sua Excelência generaliza.

Por quê? Porque imaginou, através das pesquisas, que a opinillo pllblica é favorável a
demitir funcionários. Então, é bom demitir
funcionários, dá Ibope. Vamos demitir. O
pensamento do povo, em geral, é que funcionário público é malandro, é irresponsáve~ é
marajá, ganha sem trabalhar. Isso dá lbope,
vamos entlio demitir! Sua Excelência não tem
um avaliador a não ser ele próprio. Culpados são os empresários, porque os empresá-

rios são ladrões. E generaliza. Os empresários estão explorando o povo. Vamos escolher um empresário desses, o mais rico, e levá-lo à rua da amargura, porque a massa entra em delírio. Faz lembrar o Império Romano, quando os cristãos eram atirados aos
leões. Agora é o leão do Imposto de Renda!
O tigre da inflaçaõ permanece bem vivo.
Outro fato que vai dar lbope: culpado foi o
Congresso Nacional, foi a Constituinte, culpados são os políticos que não ajudam o Gover~
no. O Congresso fez todas as concessões possíveis a este Governo, na minha opinião até
se aviltando. E o Congresso ainda é o culpado de tudo.

O SR. ESPERIDIÃO AMlN - V. Ex'
me permite, a esta altura, um aparte?... Senão não vou conseguir recolher todas as informações que V. Ex8 deseja apresentar.
O Sr. Divaldo Suruagy - Peço desculpa
realmente pelo aparte prolongado que ftz.

O SR. ESPIRID!ÃO AMlN- Vou apenas interromper o seu aparte porque gostaria de abordar rapidamente - e até pediria
que V. & 8 prosseguisse depois se a Mesa
permitir - três aspectos. Em primeiro lugar,
divirjo da maneira - posso perceber errado
- divirjo da maneira amargurada com que
V. Ex:1 se refere ao Senhor Presidente da
Repllblica.
O Sr. Divaldo Suruagy - Não tenho nenhuma amargura para com Sua Excelência.

O SR. ESPERIDIÁO AMlN - Divirjo
porque vejo nessa sua atitude a de alguém
que sendo pai, além de retitar o aval .... e só
retira quem já deu..~
O Sr.Divaldo Suruagy - Eu já fiz essa
penitencia. Já reconheci que tenho um lugar
no inferno. Já fiz essa penitência. A miDha
esperança é que com essas crfticas eu consiga pelo menos ir para o purgatório, porque,
parn o áu, não vou.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- V. Ex',
homem inteligente, sabe que i: detentor da
minha admiração e da minha amizade, mas
às vezes se excede quando faz essa colocação
subjetiva sobre o que estaria movendo o Presidente. E quero dizer mais: mesmo porque
acho que ae o Presidente estiver sempre se
pautando por pesqulsas de opini!o p6bUca
terá o me1mo comportamento de quem se
pauta por pesquisas desse genero, ou seja,

pelo menos tentando não ferir o sentimento
popular, pois uma pesquisa de opinião pó.blica estabelece o dominante no seio de uma
sociedade. Este é o primeiro comentário. O
segundo comep.tárlo i: quando V. Ex• fala
que o Congresso se aviltou. Quero dizer, com
todo respeito, que isso nlo me alcança, porque cheguei aqui há pouco mais de um mês
e não fiz nenhuma concess§o. Pelo contrário.
Dentro do que a minha inteligência permite,
participei da discussão dos dois temas que
dominaram o mês de fevereiro, as Medidas
Provisórias nOs 294 e 295. Votei de acordo
cOm a 'minha consciência, insurgi-me contra
teXtos das medidas e contra cerceamentos
que quiseiam me impor. Quando V. Ex• diz
que o Congresso já debateu; já esgotou o assunto, diviljo frontalmente, porque cheguei
aqui no dia 1° de fevereiro para cumprir
uma Constituição da qual160 artigos não foram regulamentados pelo Congresso. Sim,
160 dispositivos constitucionais, não foram
regulamentados. Conseqüentemente, se houve algum aviltamento - não afinno que houve -, foi este. Quando se oferece à sociedade brasileira um aceno não complementado
pelo i"egulamento respectivo, ar sim, se ãvitta a legislação e se engana o povo. Isso acontece com 160 dispositivos constitucionais que
eu também jurei cumprir - e vou cumprir-.
mas que não foram regulamentados. Por issõ, divirjo quando se im:igina que o fato de
o Projeto de Reconstrução Nacional ter uma
intençllo de emenda constitucional, seja inconstitucionaL Quer dizer, quando se propõe
uma alteração da lei está-se propondo uma
ilegalidade? Não vejo assim. Vejo que a sociedade é dinâmica, o Poder Legislativo tem
que ser dinâmico.
Examinar possibilidades de retificaçllo
de rota, seja em 93, seja em 92, in~usive da
reta COnstitucional, não é desrespeitar a Constituiçlo, principalmente quando isso se fere
no local devido que é o Congresso.
Devolvo a palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy.
O Sr. Divaldo Suruagy- Nobre Senador
&peridülo .Amin, com qu"e alegria ouço as
palavras de V. Ex•. TenhO certeza de que V.
Ex•, que defende com tanto brilhantismo a
regulamentação do lcx:to constitucional, atra.vé$ de leis ordinárias e complementares, vai
votar favoravelmente à denubada desse abuso de medidas provisórias que atropelou o
CongreiSO. O Presidente da Repó.blica, desR
de o primeiro dia, desde o dia da sua posse,
tem atropelado o Congresso.
O SR. ESPERIDIÃO AMlN - E o anterior tam.b6m.

O Sr. Divaldo Suruagy- Estou analisando o atual porque ele não deu nenhum espaço até hoje, a não ser de medidas provisórias.
Chegou ao absurdo de mandar uma medida
provisória solicitando autorização para comprar um automóvel para o Vice-Presidente
a Reptlblica.
-oSii:-~ERIDIÁO AMIN- Se o Con-.
gresso tiver devolvido a medida está tudo bem.
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O Sr. Divaldo Suruagy - &atamente.
Então, veja V. &a o abuso das medidas provisórias. At.é hoje o Congresso está sendo
desviado de seu rumo por essa série de medidas provisórias que tem prioridade para a
sua apreciação. Então, o tempo necessário
para a regulamentação dos dispositivos constitucionais- e vejo que V. Ex- fez uma crítica construtiva à Casa - no sentido de que
se o Congresso não tivesse desejado regulamentar... mas o Congresso não teve foi opornmidade, porque as medidas provisórías têm
prioridade sobre qualquer outro projeto de
lei ordinária aqui dentro. Então, é necessário
que se dê um basta a isso porque quem está legislando por nós é o Presidente. Na Câmara o projeto do Deputado Nelson Jobim
teve uma expressiva votação, faltaram apenas cinco ou seis votos, mas tenho certeza
que aqui no Senado, dentro dos próximos
dias, oontaremos com o apoio de V. :Ex- contra esse abuso de medidas provisórias, a fim
de que o Congresso possa respirar. Quando
me referi ao aviltamento do Congresso foi
em determinados momentos, pois o Congresso não se aviltou oomo instituição, pelo contrário, o Congresso tem resistido bravamente e está :a altura da missão que o povo lhe
ooncedeu. Acontece que em determinados
momentos o Congresso fez tantas concessões a tftulo de crédito ao novo Governo e
o que aconteceu é que em 10 meses estamos
com mais de: três milhões de pessoas desempregadoas, confisco da poupança popular,
milhares de empresas requerendo concordata e falência".

O SR. ESPERIDIÁO AMlN -Aprovado pelo Congresso.
O Sr. Divaldo SUruagy - Concordata e
falência não foram aprovadas pelo Congresso.

O SR. ESPERIDIÃO AMlN - Não; refiro-me ao ConfLSco.
O Sr. Divaldo Suruagy - Mas isso é que
quero dizer a V. Exa, pois acho que o Congresso não poderia ter referendado isso.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Mas referendou.

O Sr. Divaldo Suruagy - Tudo bem, ê
o principio da maioria e acato, apesar devotar contra. Como todo democrata temos que
respeitar o princ4tio da maioria. Neste momento acho que o Congresso não poderia
ter aprovado mas rendo.-me à decisão da
maioria. Tenho certeza de que V. Exa, ao la·
do de tantos companheiros que aqui se encontram, se engajará nessa luta para conter
o abuso de medidas provisórias que dentro
de poucos dias chegará aqui h Câmara Alta
do Pais.
O SR. ESPERIDIÃO AMlN- &seguro a V. Ex•, Senador Divaldo Suruagy, pela
admiração que lhe· dedico, que vou levar
em conta todas as suas palavras, prlncipalmen_te_as proferidas hoje. Agora,. dificilmente me convencerei de que o E'xectitivo é o
responsável pela não regulamentação do tc:x:-
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to constitucional. Por que? Porque a Consti-

tuição foi promulgada no dia 5 de outubro
de 1988. A maior parte da regulamentação
determinada pela Constituição, a maior parte dos itens, estava prescrito ali, deveriaÔl

ser regulamentados em um ano. Portanto,
em S de outubro de 1989, antes deste Governo assumir.

O Sr. Jutahy MagalhAc:s - Permite V.
Exa. um aparte?
O SR ESPERIDIÃO AMIN- A maior
parte, não a totalidade. Quanto ao uso das
medidas provisórias tenho opinião formada
a respeito e entendo que a postura do Congresso há de mudar tambémjunto·com arestrição formal à sua edição. Acho que deve

haver um encaminhamento conjunto. AI> medidas devem ser restringidas, quer dizer, o
universo abrangido pelas medidas provisórias deve ser restringido e também o Congresso deve ser mais exigente, deve ter normas
internas mais exigentes. quanto lt questão da
admissibilidade. Não será apenas com o recurso da lei complementar, mas, talvez, também, com providências internas nossas, a nfvel regimental que façam com que o aame
da admissibilidade seja algo mais rigoroso,
compatível com o Poder Legislativo' que todos nós queremos habilitar~ utilidade social.
Concedo o aparte ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O Sr. Jutaby MagalbAeo - Quero ser
bem sucinto no meu aparte, porque a luz
vermelha já está piscando ali.
O SR. ESPERIDIÁO AMIN- Acho ate
que foi por isso que o Presidente pedíu que
eu ficasse olhando fli1Ilemente para a mesa.

O Sr. Jutahy Magalh§es - V. Fx' pode
ter certeza de que concordamos plenamente quando V. ExA declara que, no fórum de
debates, têm que existir as prioridades e que
não podemos ficar aguardando muito tempo por decisões, senão esse_ espaço será _ocupado pelo Executivo. CoriCordo plenamente.
Da1' a minha idéia, que acho que "está de acordo com a de V. Exq, de que o fórum deve
determinar a prioridade inicial e decidir sobre ela. Em seguida, vem outra prioridade,
decide-se sobre ela, sempre tomando decisões consecutivas para ir apresentando à sociedade brasileira as idéias que surgem aqui
dentro do Congresso. Concordo plenamente nessa necessidade de dar prioridade aos
nesses debates. Se levarmos muito tempo debatendo, não chegaremos a conclusil'io nenhuma, e o Executivo, então, trará para o Congresso as suas idéias através de medidas provisórias ou de projetas em regime de urgencia. v. ma afinna que o Congresso não regulamentou a Constituição. Tive a preocupação
de fazer, certa feita, um levantamento a esse respeito. Na realidade, temos em torno
de cem medidas para regulamentar. Dessas
medidas, quase todas já tem uma lei em vigor, e esta lei não impede a execução da
Constituição. Pode ser modificada para melhorar, mas não há aQuela necessidade abso-

luta, porque-só assim é que a Constituição
terá exeqUibilidade. Não. A lei em vigor já
existe. Agora, rem 17 pontos que na realidade precisamos regulamentar. Desses 17 pontos, alguns dependem de uma ação do Executivo, de uma proposta do Executivo- porque
o Executivo tem condições de legislar e apresentar as propostas a respeito daqueles determinados pontos- e outros do Judiciário.
Então, são três poderes que estão em falta
com a Constituição, para regulamentar ~ses
pontos, que na realidade necessitam, e sem
eles aqueles artigos constitucionais não podem entrar em vigor. Então, por isso, acho
que nós todos temos que nOs juntar para apresentar as propostas- e elas existem a~ tramitando na Câmara e no Senado, todos os pontos tem propostas. Apenas nó.s fazemos com
o que o Congresso decida sobre essas questões. E, em muitos casos, V. E,xB há que convir dC: que a maioria do Governo é que retira os seus deputados e não dá o níi:mero necessário para transformar aquela proposta
em regime de utgência para votação, porque
não interessa ao Governo aquela regulamentação. Então, nós temos um jogo polftico que
precisaria acabar, dehtro do interesse da ins-tituição que é o Congresso NacionaL Nós temos que ccercitar a nossa obrigação de fazer a regulamentação necessária. Agora, não
são tantos os pontos que necessitam, de qualquer maneira, de uma regulamentação. Há
sempre essa discussão, 11sãO cento e tantos
projetes que nós não fiZemos11• Mas, na realidade, nós temos uma legislação em vigor a
respeito desses pontos constitucionais. Agora, quanto à humildade, gostaria apenas de
citar, quando o Senador Divaldo Suruagy falou que os poderosos têm de ser mais humildes, uma estorinha que escutei outro dia a
respeito dos pombos. Quando os pombos estão no chão, eles vêm comer nas nossas
mãos, quando estão no alto, eles sujam as
nossas cabeças.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Senador
Jutahy Magalhãases, concordo com_suas obseiVações, especialmente na questão do processo legislativo.
A minha observação, talvez pensando
um pouco maldosamente na expressão 11aviltar" que o nobre Senador Divaldo Suruagy
utilizou, forçando um pouco a interpretação,
generalizando um pouco a interpretação, ...
O Sr. Divaldo Suruagy - Foi a que me
pennitiu dar meu verdadeiro pensa!fCnto.

O SR. ESPI'!RID!ÃO AMIN - .• mas a
minha intenção foi insistir num ponto que é
fruto da minha experiencia administrativa.
Não existe vazio de poder, não pode existir.
Nenhuma sociedade convive com ele e quando não se decide, por qualquer coisa, seja
por truque regimental, por facilidade regimentalr seja por omissão, pura e simples, alguém decide. É assim na nossa Casa, é assim
na vida social do cidadlio e da coletividade.
Entendo que este Congresso tem como grande missão, esta legislatura, a missão de de<o:idir.
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A propósito da sua colocação sobre os
pombos, queria fazer um registro de uma frase de Jean-Paul Sartre. Tive oportunidade
de assistir, agora em dezembro, quando se
comemorava o Centenário de de Gaulle, na
França, e de de Gaulle depois de morto todos se esqueceram da sua eventual arrogância, mas Sartre dizia que não acreditava em
Deus, mas se Deus existisse devia ser mais
ou menos parecido com de Gaulle, s6 que
menos soberbo.
De forma que essa acusação a respeito
de soberba, cotejada com humildade, é uma
coisa que se perde junto com a avaliação das
pessoas e dos momentos que a vida da sociedade exige.
Eu peço desculpas à: Mesa por ter-me excedido no tempo do meu pronunclamento.
Agradeço a paciência dos meus pares que
enriqueceram este pronunciamento e peço,
reitero o pedido de ajuda nas duas prioridades que, sob o ponto de vista de projetas
de lei, pretendo a·presentar a esta casa, respectivamente, o salário-Habitação e a questão do financiamento, via troca-troca, para
o pequeno produtor ruraL
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito
Bem! Palmas.)

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB
- BA Pi-enuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, ninguém pode
desconhecer que o atual Governo vem se esforçando ao máximo para reduzir a inflação.
Infelizmente a bala errou o alvo. O tigre da
inflação não foi abatido e apesar de tentativas de recarregar o revólver, o Presidente
Collor não conseguiu e·sua falta de pontaria
é reSponsável pela recessão que nos aflige,
pela queda do PIB em nfvel até enlão não
alcançado, pelo aumento da concentração
de renda no Pafs, e pelo empobrecimento
do nosso povo. A nossa renda per capita,
hoje, só pode ser comparada com a atingida
em 1979. São 12 anos de retrocesso! em um
País que neste intervalo já chegou a crescer
em um ano, mais de 17%
Dat contestarmos o fato de ter centrado
todos os seus trabalhos no combate, sem exito, de liquidar a inflação e esquecido os incontáveis outros aspectos da grave crise que
envolve o nosso Pafs. Fechado, rígido, imune ao diálogo nas suas posições, o Governo
se afasta de um possível debate que certamente seria produtivo.
No entando, pelo que se vê, tanto no Parlamento quanto entre os setores mais organizados da população, não há uma oposição
clara a esse estado de coisas. Talvez seja
mais correto dizer que não há um projeto
alternativo que venha a se contrapor à: posição oficial de derrotar a inflação mesmo que
:enhamos de mergulhar na recessão.
-Se esse debate fosse mais profundo - se
fôssemos além da polêmica em torno dos "pacotes" que diariamente desabam sobre o Par-
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lamento - discurtíriamos a· próprio modelo
econOmico, se

~

que existe um adotado hoje

em nosso Pa~. Na verdade, o que temos agoM
ra é o canto de cisne deum modelo, o de substituição das importações, de largo sucesso
entre as décadas de 50 e 70, mas que já não

nos serve mais desde o infcio dos anos 80.
Como é sabido, esse processo de substi-,
tuir importacpes foi levado h exaustão sem
que tivéssemos aberto outras frentes de de-

senvolvimento.
O crescimento estatal, positivo no começo, aos poucos tornou-se gigantesco, até se
constituir na máquina de pesadelos que é hoje. O &tado brasileiro perdeu o momento
certo de iniciar a retirada. Assim, o processo de privatização a ser iniciado agora, filim
momento de retração nos investimentos, representará, é certo, uma perda adicional para o País, já que as empresas Serão pegocia~
das por valores inferiores aos que realmente valem.
_
É bom lembrar aqui que as dificuldades
enfrentadas pelo Brasil e pór outros pafses
da América Latina são bastante parecidas
com as que atingem o Leste Europeu. Nas
duas regiões tivemos simultaneamente o final de um processo de estatização da economia. Aqu~ num regime chamado capitalista.
e lá num sistema socialista. Se analisarmos
com cuidado a questão, veremos que·as soluções - paliativas - encontradas, tanto aqui
como lá, são as mesmas. Nos dois blocos,
no fundo, falta um mesmo modelo alternativo e novo de desenvolvimento.
No Brasi~ depois de tantos anos de bra~
ços cruzados, o Governo começa a enfrentar
problemas como o déficit público e a crise
fiscal. É inegável que o atual governo buscou
enfrentar o déficit público, mas temos que
reconhec;er que, apesar da divulgação de superávits, na realidade estes só foram atingidos pela postergação no pagamento de obrigações em valores superiores ao anunciado
superávit, bem como a mais absurda paralisação nos diversos setores pliblicos, além do
terrível arrocho salarial imposto ao funcionalismo ptíblico da União. Mas não tein- e isso é importante - um outro objetívo a ser
alcançado além do mero arranjo conjuntural.
A busca dessa nova meta nacional, a procura de um modelo eficiente de crescimento econOmico,só pode surgir de um grande
debate nacional, que deve ser travado no
Congresso Nacional, onde estão representados os brasileiros. _Fa~ __ ser produtiva, essa
discuss.ão terá de visar objetivos nacionais e
não interesses corporativos, como vem ocorrendo nos diversos fóruns arranjados pelo
Governo nos. óltimos tempos. Como disse
em artigo, na Folha de S. Paulo, o economista André Lara Resende, esses pactos tentados pelo Governo tê:m_-_se constituído num
"ritual vazio, cujo tínico produto ê uma listagem exaustiva de reivindicações corporativas11•
O congresso Nacional deve tomar a iniciativa desse debate. Não pode mais aceitar
o papel passivo que vem desempenhando, seja porque vive sufocado em discussões e votações de medidas provisórias, seja porque não

bá entre boa parte dos parlamentares consciencia da real dimensão do papel que representam. Interesses pessoais, regionais ou imediatos têm de ser postos de lado para que
possamos encontrar soluções não só para cruzar esta difícil etapa da vida brasileira como
também para o estabelecimento de sólida base para o progresso futuro. Isso porque, mesmo ::;e conseguirmos derrubar a inflação, temos de encontrar alternativas para os investidores naclonais, no momento em que a especulação financeira se tornar um mau negócio.

O SR. PRESIDENTE (Beni Ver:as) Concedo a palavra ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE.
Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, desejo, neste momento, associar-me à Companhia de Jesus - a
Ordem dos Padres Jesuítas- na dor provocada pela morte do seu emérito Superior-Geral, Pe. Pedro Arrupe, falecido no dia 5 de
fevereiro óltimo.
Para um cristão, sentir dor perante a
morte é como que uma incongruencla em relação à fé que professa; mas, é humanq sentir pesar pela ausência de uma grande personalidade.
Essa solidariedade fundamenta-se na gra~
tidão do Brasil, e do Estado de Pernambuco em especial, para com os jesuítas. Desde
os albores da Pátria, os jesuítas aqui estiveram e estão, fundando igrejas e escolas, defendendo e organizando índios, orientando
joven::;, velhos e crianças, pregando, vivendo
e ensinando a viver a justiça.
O Pe. Pedro Arrupe, Superior-Geral dos
Jesuftas de 1965 a 1981, segundo seu biógrafo, foi "um dos mais carismáticos protagonistas da história contemporânea da Igreja CatóIican.
No âmbito da Ordem dos Jesuítas, foi
um dos mais queridos e extraordinários supe~
riores-gerais. Dirigiu a Companhia durante
os diffceis mas profícuos anos após o Concf~
tio Vaticano II, período em que a Igreja, sob
a direção do Papa João XXIII e de Paulo
VI, se transformou, diria, com uma Dânsia
incansável de "aggiornamento", para melhor
prestar serviço aos fiéis, na tarefa de esclarecer e aprofundar-lhes a fé.
Foram características do Pe. Arrupe a
direção democrática e o otimismo. Aos que
lhe cobravam energia e rigor, respondia:
"Não sei governar de outro modo; não sei
ser autoritário; oriento as pessoas, mas elas
é que têm_que decidir o que fazer".
Era otim.ista, "Confiava no ser humano,
dele esperava mais que das normas e das estruturas; olhava-as crises- como crises de crescimento e não como catástrofes que tudo
destroem".
Personalidade universal e ecumênica, sua
influência foi muito além da Companhia de
Jesus. Presidiu instituições,. participou do
Concflio Vaticano II, da Conferência LatinoAmericana de Puebra, da Comissão pela
América Latina; percorreu os continentes,
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visitando obras e dialogando com organizações internacionais.
Na expressão do Apóstolo Paulo, o Pe.
Arrupe combateu o bom combate, conservou
e difundiu a fé, agora, é justa a recompensa
na glória eterna, recompensa que Deus reserva para os seus filhos.
Concluindo este registro, solicito, Sr. Presidente,a transcrição nos Anais desta Casa
do artigo "A Figura do Padre Arrupe" -da
lavra de Paulo Meneses, grande teólogo, Pro~
fessor da Unicap de Perna-mbuco - que passo às mãos de Vossa Excelêncla.
Era 6 que tfnba a -dizer, Sr. Presidente.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. MARCO MA GEL EM SEU DISCURSO;
A figura do padre Arrupe
0- Superior dos jesuítas foi uma figura
exponencial da Igreja Católica
Paulo Meneses
Dia 5 de fevereiro faleceu em Roma o
Pe. Pedro Arrupe, ·que foi o Superior-Geral
dos Jesuítas de 1965 a 1981. Segund(\seu biógrafo Lamet, Pe. Arrupe foi "um dos mais
carismáticos protagonistas da história contemporânea da Igreja Católica"._ Foi também o
mais extraordinário e -querido Superior-Geral dos Jesuítas desde seu fundador Inácio
de Loyola. Mas sua influência ia muito além
da Companhia de Jesus: Presidente da União
de Superiores maiores das ordens religiosas,
cinco vezes reeleito (1967 a 1982) participou
do Conctlio Vaticano II, da Conferência Latino-americana de Puebla, e de várias comissões da Santa Sé (América Latina, Evangelização, etc.) Viajou com freqüência pelos con~
tinentes, Visitando as. obras dos jesuítas, mas
também organizações internacionais.
Difícil caracterizar uma personalidade
tão rica e complexa como o Pe. Arrupe. na
minha opinião, dois, traços poderiam situálo: O Pe Arrupe era um grande homem, e
era um santo..
Um grande homem, isto é, uma pessoa
extraordinária, dotada de uma grandeza inegável. A manifestação mais visível dessa grandeza era a abertura de seu espírito, a amplídão de suas' visita::;. Estudou medicina antes
de entrar na vída- religiosa; foi expulso de
seu país ainda jovem, por ser jesuíta; continuou seus estudos na Holanda e nos &tados
Unidos (onde teve como colega de estudos,
por quatro anos, o Pe. Francisco &agança,
Fundador da Unicap~ Essas mudanças de
pa~ e continente já 6 punham nos caminhos
do pluralismo, senão da universidade. Depois foi trabalhar no Japão e at mergulhou
profundamente na cultura japonesa, no universo do Oriente, absorven o muitos de seus
valoreS que o marcaram para o resto da vida. Estava em Hiroshima por ocasião da bomba atómica (06.08.45) e foi dOS primeiros a
socorrerem as vftiiÍlas desse hipermassacre
ordenado pelo "Bush" da época. Acontecimento que foi decisivo na sua vida, fazen.do-o ver e experimentar que novos tempqs
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e desafios começavam na história, e que tínhamos de estar à altura deles. Do Japão
foi para Roma em 65, eleito Geral dos jesuftas. Mas esse Pedro Arrupe que voltava do
Japão era alguém que tinha nascido de no-

vo, encarnando os valores de outras culturas
e sociedades. Agora voltava àquela presunçosa penfnsula asiática - chamada Europa -,
como um cidadão do mundo, com o espírito
desperto para as nações emergentes, para a
diversidade irredutível de costumes, idéias e
sentimentos que fazem do homem ocidental
uma particulariedade como as outras.
Certamente era por causa dessa abertura excepcional do espl'rito que o Pe. Arrupe era essencialmente não autoritário; democrático. Não correspondia à imagem que se
forma do jesuíta e de seu governo; daí a cobrança dos que exigiam dele 11energia, rigor".
Ele respondia: "Não sei governar de outro
modo; não sei ser autoritário; oriento as pessaos, mas elas é. que têm de decidir o que fazer11. Outro traço caracterfstico de sua personalidade era o otimismo. Confiava no ser humano, dele esperava mais que das normas e
das estruturas; olhava as crises como crises
de crescimento ·e não como catástrofes que
tudo destrufsse~Dt como a boma de Hiroshima. Dizia que os ateus procuravam a Deus,
à verdade e à justiça a seu modo, e até contribuíam para que o:;. cristãos superassem formas inautênticas de viverem sua fé; para que
aprofundassem a vivência do evangelho. O
espírito do Pe. Arrupe, em suma, tinha um
interesse universal, que abrangia os gradnes
problemas do mundo contemporâneo, a missão ecumênica da igreja, os problemas de fronteiras com outras tradições espirituais, e do
diálogo entre nações, culturas, mentalldaes.
Dava atenção aos problemas da pobreza e da miséria - no mundo, da justiça entre
nações e dentro das sociedades nacionais.
Porém sua grandeza não se limitava à amplidão de vistas e de interesses: grade também
era o seu coração, sua capacidade de relacionar-se com o outro, por maior que fosse sua
autoridade, seu modo de valorizar a de amar
cada pessoa que dele se aproximava: de "cativar'1 a todos por essa disponibilidade sorridente que mantinha das quatro da manhã
quando se levantava a até alta noüe, quan~
.do se recolhia. Anos depois do primeiro encontro, ainda lembrava do nome e das ativi·
dades de seus irmãos nos quatro continentes.
II - Padre Arrupe era um santo. Alguns.
traços de ~ua santidade já aparecem na sua
grandeza humana; vamos apenas acrescentar
outros aspectos. sua vida pessoat era feita

de generosidade, desprendimento, dedicação.
Sua fraqueza e sinceridade surpreendiam a
quem esperava encontrar um jesuíta mestre
em asttlcias e diplomacias. Dizia o que pensava - não falava politicamente em função do
resultado a ser obtido; e vivia de acordo com
o que acreditava. Quando jovem, traduziu
para o japonês o grande mistico S. João da
Cruz. Seompre foi homem de oração, e cuidou que seus religiosos também o fossem
Certamente esses dez anos de hemiplégico,
mas de total lucidez, foram anos de contí~
nuao oração por sua Companhia, pela ·rgreja,
pelo mundo.
Esse santo era antes de tudo um homem
da Igreja. Seu famoso otimismo provinha de
uma fé profunda em Deus, de- uma coil.fian·
ça na Igreja de Cristo e no ser humano, imagem de Deus. Era a expressão de uma certeza inabalável de que a força do espfrito de
Cristo estava presente na história humana,
e em especial nas vicissitudes da Igreja nos
tempos difíceis de hoje. Seu espfrito católico, ecum~nico, universal, abrangia a todos
na mesma caridade; dêsde o Papa, a quem
venerava e obedecia com toda a lealdade,
até os crist!ios que se apresentavam divididos por esses rótulos de progressistas, con·
selVadores etc. Pe. Arrupe não era um "expoente da Igreja progressista", mas um lfder
da 11Igreja Wtica, santa, católica e apostólica".
Seu amor se estendia' aos mais conservadores, ao "Opus Dei11 do Mons. Escrivá; e por
que não, se para além das fronteiras da Igreja abarcava cristãos separados, grandes religiões do Oriente, e mesmo ateus e marxistas?
Isso- ê-·que os conservadores intransigentes
não admitiam: Não se contentavam com ser
uma "particularedade", uma voz diversa que
na sinfonia do todo tivesse sua função e seu
momento. Seu integrismo ambicioso pretendia ser o TOdo: um todo totalitário que lutava por rejeitar para fora da Igreja -ou destruir 4entro dela - quem não rezasse por
sua cartilha. Assim, um de seus alvos preferidos foi o Pe. Arrupe, pela liderança que e<ercia tão amplamente, por ser talvez a mais vísivel personificação do Concnio Vaticano II,
concflio que de fato nunca aceitaram de coração. Tudo is:;;o trouxe muito sofrimento ao
Pe. Arrupe; mas não lhe tirou nem a paz
nem a alegria: "sempre fui [eliz", disse no fim
da vida. E feliz estava quandO de volta de
seu querido Oriente foi acometido pela doença que .por dez anos o retirou de suas atividadis. Das atividades externas, mas não de sua
profunda alividade interior de .santo: homem
de fé e de coração, testemunha ~e Cristo pa-
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ra nossa época e par3 o tempo que há de vir.
Pois não há dúvida que sua memória ficará,
que sua presença marcou a história da Igreja nesta segunda metade - tão conturbada do século }C(. E nosso século, quase a ex:pirar, deixa para o futuro o teS:t~mJI_nho do
Pe. Arrupe, mostrando que a graça de Deus
suscitava em nossa época, tanto como nas
anteriores, exemplos de grandeza humana e
de plenitude evangélica como o Pe. Pedro

Arrupe.

_Paulo Meneses é Prof. de Filosofia e AJ;sessor para Assuntos Internacionais da UNICAP.

.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) Na presente sessão terminou o prazo para
apresentação de emendas aos Projetas de
Resolução n011 1r e 12, de 1991, de autoria
do Senador Jutahy Magalhães, que extingue
o voto de lideranças e estabelece princfpios
gerais de processo legislativo e dá outras providências, respectivamente.
Aos projetas não foram oferecidas emen~
das.
As matérias serão despachadas às Comis-

sões de Constituição, Justiça e Cidadania; e
Diretora.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)Nada mais havendo a trata:1,·, vou encerrar a presente sessão, designando P1p'3 a ordinária de segunda-feira a seguinte

ORDEMOODIA
1
Discussão, em turno IÍnico, do Projeto
de Lei do Senado n°88, de 1989-Complementar, de autoria do Senador João Menezes,
que regula o direito de greve dos servidorc:a
ptlblicos civis e dá outras providências, tendo
PARECERES, so_b n 05 193, de 19&9, e
39"9, de 1990, da Comissão
_de Asauntos_Sociais, 1°pronunciamen-

to: favorável ao- Projeto nos tenpos da subs~
titutivo que ofe_re_ce; 11' pronunciamento:
pela prejudiclalidade da emenda apresenta·
da ao projeto nos termos do art. 235, II, d,
do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão 1Js 12 horas

e 40 minutos.)
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SUMÁRIO
1- ATA DA 23" SESSÃO, EM 25 DE
MARÇO DE 1991

-Desligamento a pedido do Diretor de
Câmbio e Assuntos _Internacionais, Dr.
Antonio Cláudio Sochaczewiski.

1.1- ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Mensagens do Senhor
dente da República

1.2.4- Oficio do Presidente do Banco
Central do Brasil

Presi~

- N•' 74,75 e 76/91 (n"lll, 112 e 113/91,
na origem), de agradecimento de comunicações.
1.2.2- Ofícios do t• Secretário da Câ-

mara dos Deputados
N"" 16 e 18/91, comunicando o arquivamento das seguintes matérias:
-Projeto de Lei do Senado n9 201!81
(n~ 8.038/86, naquela Casa), que assegura
ao marido ou companheiro o direito de
ser dependente da mulher segurada da
Previdência Socíal; e Projeto de Lei do
Senado n~ 174/89-Complementar (n"
194/89, naquela Casa), que estabelece
normas sobre a participação dos estados

e do Distrito Federal no produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, relativamente às exportações.
1.2.3 - Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado nD 36/91,
de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que dá nova redação aos arts. 3.93 e 594
do Código de Processo Penal, e dá outras
providências.

1.2.5- Comunicação
Do Senador Diva.Ido Suruagy, referente a sua filiação à bancada do PMDB.
1.2.6 ..:.:. Requerimentos
- N.;. 79 e 80/91, de autoria dos Senadorçs Nelson Wedekin e Maurício Corrêa, solicitando da Sra. Zélia Cardoso de
Mello, Ministra de Estado da Economia,
Fazenda e Planejamento, informações
que menciona.
-N~ 81191, de autoria do Senador Hugo
Napoleão, solicitando autorização do Senado Federal para cumprir missão junto
ao Padame_n__t_o__Latin_o-Americario.
- N 9 82/91, de autoria do Senador Ronan
Tito, solicitando autorização para ausentar-se do País, para participar da Conferência Iotei'parlamentar do Parlamento
Europeu/Latino-Americano.
- -

1.2.7- Discursos do EXJ)_ediente
SENADOR COUTINHO JORGE A questãO ecológiCa da Amazónia, a pro~pósito da realização, no Rio de Janeiro,
no próximo <!DO, do _Encontro Ecológico
Mundial - ECO 92.
.... SENADOR RONALDO ARAGÃO
-Causas do fracasso de projeto de colonização de Machadinho-RO, focalizaM

do no programa Globo Rural, da TV GloM
bo.
SENADOR MANSUETO DE LA·
VOR -:- Pronunciamento fetto pelo Dr.
Ulysses Guimarães na Convenção do
PMDB, encerrada na data de ontem.
1.2.8- Requerimentos
-N~ 83/91, de autoriãJ~O Se_oa,dor Nel:son Carneiro, solicítando autorização do
Senado Federal, para cumprir nlíssão junto ao Parlamento Europeu e_ Latíno·AM
mericano.
-N~ 84/91, de autoria do S_enador: Mansueto de Lavor, solicitando transcrição
nos Anais do Senado Federal, do discurso
-do Deputado Ulysses GUimarães:
- N~ 85/91, de autor1a do Senador E pitácio Cafeteira, solicitando que não seja
realizada Sessão do Senado no dia
28-3-91, e nem haja expediente em sua
Secretaria. Aprovado.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto- de Lei do Senado n~ 88, de
1989-Complementar, de autoria do Senador João Menezes, que regula o direito
de greve dos servidores públicos civis e
dá outras providências, Discussão adiada
para reexame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos do
Requc;rimento n~ 86/91.
L3.1 - Matérias apreciada~ após a Ordem do Dia
-Requerimentos n"' 81, 82 e 83/91, lidos
no Expediente da presente sessão. Apro-
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PASSOS PORTO
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AGACIEL DA SILVA MAIÀ
piretor Executivo
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Diretor Administrativo
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Oiretor Industrial

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Oiretor Adjunto
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vados, após pareceres da comissão competente.
1.3.2- O:lmunicações
Dos Senadores Nelson Carneiro, Hugo
Napoleão e José Sarney, de ausência do
País.
1.3.3 - Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO - Revisão constitucional.
SENADOR JUTAHY MAGA-

LHÃES -Função do Poder Legislativo
no atual quadro político nacional e o rela~
ciona~nto entre os Poderes da Repú~
blica.
SENADOR LAVOISIER MAIACrise na extração da scheelita em face do
aviltamento do preço do mineral nO mer~
cado internacional.
SENADOR HUMBERTO LUCENA
-Posse do novo Governador da Paraíba,
Dr. Ronaldo Cunha Lima.

1.3.4 - Comunicação da Presidência
-Término do prazo para apresentação
de emendas aos Projetas de Resolução
n9' 13 e 14/91.

Ata da

23~

'-

1.3.5 - Designaçao da Ordem do Dia
·

'

da- próxima sessão

1.4-ENCERRAMENTO
'2-,.- DISCURSO PROFERIDO EM
SESSÃO ANTERIOR
-Do Senador Áureo Mello, pronunciado na sessão de 20-3-~91.
'
3- RETIFICAÇÓES
-Ata da
10-!HO

206~

sessão, realizada em

4 - ATOS DO PRESIDENTI!:
- N• 352 a 364/91
5- ATOS DO 1• SECRETÁRIO
-N~~

1 e 2191

6 - PORTARIA DO DIRETORGERAL
-N9 4/91

7- MESA DIRETORA
8- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE
PARTIDOS

Retificações
SUMÁRIO DA ATA 206• SESSÃO,
REALIZADA EM I0-12-90
Na publicação do Sumário, feita no
DCN- Seção II- de 11-12-90, na pág.
n~ 7.961, 2~ coluna_, no item 1.2.10- Comunicações da Presidência, na parte referente à aprovação, pela comissão Diretora, de requerimento,
Onde se lê:

..• ; n'?S 249 e 465/90, do senador Jamil
Haddad; ...
Leia-se:
.'.. ; n~ 1 429 e 465/90, do Senador Jamil
Haddad; ...
Nas mesmas página e coluna, e mesmo
"" item, imediatamente após o recebimento
do Ofício n9S/64/90, inclua-se por omissão
o seguinte:
-Abertura de prazo para interposição
de recurso ao Projeto de Lei da Câmara
n• 66/89.

Sessão, em 25 de março de 1991

P Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura
Presidência dos Srs_ Mauro Benevides e Dirceu Carneiro
À~14HORASE30M/NUTOS',ACHAM

SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Affonso Camargo - Alexandre Costa Beni V eras - Cid Sabóia de Carvalho Dirceu Carneiro- Esperidião Amín- Epitácio Cafeteira - Francisco Rollemberg Garibaldi Alves -'"'Hugo Napoleão- João
Rocha -Jonas Pinheiro - José Fogaça Lavoisier Maia- Louremberg Nunes Rocha
- Mansueto de Lavor - Marco Maciel -

Mauro Benevides- Moisés Abrão - N abor
É lido o seguinte:
Júnior - ..N ey Maranhão - Ronaldo Aragão
- Ruy Bacelar.
EXPEDIENTE
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) A lista de presença acus~ o comparecitriento
MENSA'GENS DO
de 23 Srs. Senadores. Havendo núm'""ero regiPRESIDENTE DA REPÚBLICA
mental, declaro aberta a.sess;lo.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos..._
agradecimento de cOmunicações:
trabalhos....
_ _
N• 74/91 (n' 11)/91, na origem), de 21 ilo
O "Sr. 1~ Secretário procederá â leitura do corrente, referente à promulgação da ResoExpediente.
lução n" 2, de 1991.

oe
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N" 75/91 (n" 112/91, na origem), de ;21 do

corrente referente a permanência do veto
parcial aposto ao Projeto de Lei de Conver·
são n" 28, de 1990.
_
N9 76/91 (n" 113/91, na origem), de 21 do
corrente, referente à promulgação da Resolução nP 3, de 1991.

OFÍCIOS DO
PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
N'·' 16/91, de 21 do corrente, comunicando
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado
no 201, de 1981 (n~ 8.038/86, naquela Casa),
de autoria do Senador Henrique Santillo, que
assegura ao marido ou companhdro o -direitO ·

de ser dependente da mulher segurada da
Previdência SociaL
No 18/91, de 21 do corrente, comunicando
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado
no 174, de 1989-Complernentar (no 194/89, naquela Casa), de autoria do Senador Ronan
Tito, que estabelece normas sobre a particiR
pação dos Estados e do Distrito Federal no
produto da arrecadação do Imposto sobre
Produtos Industrializados, relativamente às
exportações.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Canteiro)O Expediente lido vai à puhlicação.

Sobre a mesa, projeto de lei do Senado
que será tido pelo Sr. I-· Secretário.
É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N9 36, DE 1991
Dá nova redaç:ão aos arts. 393 e 594
do Código de Processo Penal, e dá outras
providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" O art. 393 do Código de Processo
PenaL passa a vigorar com a seguinte redaç~o.

Art. 393. A sentença condenatória
recorrível produz o efeito de manter na
prisão o réu nas infrações afiançáveis,
enquanto não prestar fiança.
Art. 2'' O art. 594do Código de Processo
Penal passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 594. O réu não poderá apelar
sem prestar fiança, salvo se for primário
e de bons antecedentes, assim reconhecido na setença condenatória. ou conde~
nado por crime de que se livre solto.
Art. 3~. Esta lei entra em vigor ria data
de sua publicação.
Art. 4". Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Este projeto de lei visa eliminar uma contradição existente entre a nova ordem constitucional. institu(da pela Carta Magna de 5
de outubro de 1988, e a legislação processual-penal ordinária. Essa contradição se verifica entre os dipostos nos artigos 393 e 594

do Código de Processo Penal e a Constituiçüo
Federal, no se!J- art. ~··. jn,ciso LVII.-Com efCii:o-. declara a Constituição Federal, n~s_e_ inciso;
"Art. 5".
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Art. 594. O réu não- podcni apelar sem
recolher-se à prisão, ou prestar fiança. salvo
se for primário e de bons :.mtcccdentes assim
re_conhecido na sentença condenatória. ou
condenado por crime de que se livre solto.

(66)

LVII - ninguém será considerado
culpado até o trânsito_em julgado de sentença penal condenatória."

Todavia, dispõe o art. 393 do Código de
Processo Penal o seguinte:
~~ Art.

393. Silo efeitos da sentença
condenatória re.cofrível;_ _ " -~ _
I - ser o réu preso ou conservado na
prisão, assim nas infrações inafiançaveis,
como nas afiançáveis enquanto não prestar fíança;
II - ser o nome do réu lançado no
rol dos culpados."

Em coerência com a orientação que presidiu à feitura do C6digo de Processo Penal,
dipõe tambêm o seu:
··Art. 594. O réu não poder~ apelar
sem recolher-se à prisão, ou prestar fian·
ça. ~Ivo s~ fOr primário e de bons ante·
cedentes, assim reconhecido na sentença
condenatória ou condenado por crime
de que se Hvce solto.··
CorOo se vê-. cOnfiguram a norma-do incis.o
L VII da C_art;:t Magna e_ os dois artigos do
Código de Pro_ce_ss_o Penal citados um conflito
irremediável. Es:.es artigos tornaram-se, em
parte. inconstítucionais, supervenientemente. Urge compatibilizar-lhes o teor com_ o do
inciso L VII do art. 5" da Carta Magna e. de resto com o_ espírito libertário e'!iberal
predominante em_todQ o texto constitucional.
Propomos, por isso, uma nova redação para aqueles dois artigos. salvando deles apenas
o resíduo salvável, qual seja, a exigência de
pagamento de fiança quando devida, como
condiç~O de so!tura do réu preso ou de apelaR
ção, quando primário e de bons antecedenw

(;Í Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania- decisão terminatil'a.)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)--:-.
O projeto lido sení publicado e remetido à
comissão competente.
Sobre a mesa. ofício que será lido pelo
Sr. ln-Secretário.

É lido o seguinte:

BANCO CENTRAL DO BRASIL
PRESIISUPAR-0535/91
Brasília (DF), 15 de março de 1991
Do: Presidente do Banco Central do Brasil
Ao: Exm". Sr. Senador Mauro Benevides
DD. Presidente do Senado Federal
Comunico a V. Ex• que o Dirctor de Càm~
bio e Assuntos Internacionais deste Banco
Central, Dr. Antônio Cláudio Sochaczewiski, que teve o seu nome aprovado pelo Egrégio Plenário dessa Casa. em R-3-90. para compor a diretoria desta instituição, solicitou o
s~u desligamento, tendo em conta o int~resse
em assumir a Presidência do Banco do Estado
de São Paulo S.A_. _- BANESPA, na gestão
do Exrit". Sr. Governador Luiz António Fleury Filho.
Aproveito a oportunidade para reafirmar
a V, Ex· os protestos de minha admiraçãoe respeito. -lbrahim Eris.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)O expediente lido vai à publicação.

Sobre a mesa, comunicação que será lida
Pelo Sr. 19-Secretário.
É lida a seguinte:

Brasilia, 25 de março de 1991
Sr.
Presidente,
Enquanto se não elabora um novo código
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exceprocessual penal, deve o Congresso ajustar
a legislação ordinária à nova-ordem constitu· lência, à vista dO disposto no aii. 7". § zn.
cíonal. Essa providência servirá, também, pa~ -do Regimento Interno, que integrarei, a partir desta data, a Bancada do PMDB.
ra subminístni.r subsídios à forrriulação daAtenciosas- Saui:fãÇ_õe_s,-- Sen_ador D_iyaldo
quele diploma legal.
Sala das Sessões, 25 de março de 1991. Suruagy.
-Senador Márcio Lacerda.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro).A comunicação lida vai à publicação.
LEGISLAÇÃO CITADA
SÕbre a mesa, requeri:memos que serão liCÓDIGO DE PROCESSO PENAL
dos pelo Sr. 1"-Secretárío.
DECRETO-LEI N" 3.689
São lidos os seguintes:
DE 3 de OUTUBRO DE 1941
tCS.--_

_

REQUERIMENTO

___ Art. 393 São efeitos de sentença condenatória recorrível:
L ser _O réu preso ou _conservado na prisão,
assim -nas infraçôes enquanto- não prestar
fiança;
IL _ser o nome do réu lançado no rol dos
culpados.

N~

79, DE 1991

Nos termos do ari. 216 do regimento Interno. solicito da Exm•. Sra. Ministra de Estado
da Economia, Fazenda e Planejamcnto, Zélia Cardoso de Mello. as seguintes informações, junto ao Banco do Brasil S/A:
a) referentes às agências do Banco do Brasil
no Estado do Acre, especialmente as dos Municípios de Cruzeiro do Sul e de Rio Branco:·
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DIÁRTO

1. Quais os recursos federais repassados
ao Governo do Estado do Acre no período
de março de 1987 a dezembro de 1990 -Governo Flaviano Melo? Discrimiriar as ori--_gens, respectivas quantia.<; e datas do.!. repasses.
2. A que órgãos foram destinados?
3. Quanto tempo ftcaram tais quantias
depositadas nas agências do Banco do Brasil
(Acre), antes de serem repassadas ao Governo do Estado, e depois repassadas, em
que contas ficaram em nome -do Governo e
se eram aplicadas no .. ovcr" ou outra forma
de rendimento enquanh: não eram empregadas nos devidos fins e por quem.
4. Quem mandava aplicar, quem recebia
os resultados das aplicações no mercado financeiro? Quais os titulares?
5. Entre os titulares de tais conta!> e aplicações.-consta o titular "Flavio Nogueira''
na -agência de Rio Branco ou outra do Banco
do Brasil?
6. Caso positivo, fOrnecer detalhes das
ap\ícações, inclusive a ficha _de abertura da
referida cJnta desse titular.
7. Qual o montante das aplicações e
quem assinava os saques ou recebimentos?
8. Solicito. em caráter reservado, cópia
do inquérito que resultou no afastamento tle
funcionários do Banco do Brasil - Agência
Rio--Branco, que estiveram envolvidos com
a conta "Flavio Nogueira".
9. Quais os titulares da conta ''SOS
Acre". quais as pessoas que a movimenta-_
vam, quando foi aberta. quando encerrou e
qual o montante movimentado.
10. Quais os servidores-do estado, no Governo Flaviano Melo (período de março de
1987 a dezembro de 1990) que realizavam
as operações financeiras nas agéncias do Banco do Brasil no Acre. em nome do Governo?
Justificação
O presente requerimento de informações
já fora encaminhado pelo então Senador Mário Maia, do nosso partido do Acre.
A noVa Mesa do Senado entendeu de não
encaminhá-lo porque o pedido, encaminhado
em janeiro de 1991, só completou a sua tramitação após o término do mandato daquele
senador.
Por isso, encaminhamos esta solicitação:
para dar seq_üéncia, para que não haja impedimento de se levantar a verdade sobre _questão tão polêmica e discutida no estado acra·
no.
É que tornaram-se públicos e notórios. co·
mentários de que haveria em uma das agências do Banco do Brasil no Estado do Acre
uma conta titulada por "Flavio Nogueira",
na qual teriam sido depositados os ganhos
resultantes das aplicações no over-night, por
longo período, das quantias recebidas pelo
Governo, oriundas do Fundo de Participação
dos Estados (FPE) e -de outras fontes Federais.
A referida conta, teria sido movimentada
_particularmente em benefício de outros que
não o estado, resultando no enriquecime-i:J.to
ilícito de Várias pessoas.
-

DO CONGRESSO
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Teriam- havido demissões de funcionárim
do Banco do Brasil em decorrência do fato.
Para esclarecer a verdade e a tomada das
devidas providências, necessitamos dessas in·
formações com a máxima urgência.
Sala das Sessões, 25 de março de 1991.
-Senador Nelson Wedekin- Senador Maurício Corrêa, Líder do PDT.
Ao exame da Mesa Diretora.

REQUERIMENTO N• 80, DE 1991
Nos terinos do art. 216 do Regimento ln~
temo, solicito da Excelentíssima Senhora Ministra de Estado da Economia. Fazenda e
Planejamento, Zélia Cardoso de Mello,_ as
seguintes__infor_mações, junto à Delegacia da_
Receita Federal do Estãdo do Acre:
a) sobre alterações patrimoniais e contra·
tuais, bem _cQID_Q.9S registres autenticados nas
respectivas Juntas Comerciais, certidões de
livros de presença e relação nominal de acionistas, nos últimos cip.~ anos, das seguintes
empresas e pessoas físicas:
Pessoas Jurídicas

Março de 1991

na Junta Comercial do Acre .sob o?
12.2.0000730-1 e no CGCIMF sob o n•
04.517.934/0001~56, com todas as alterações
posteriores até o presente.
Pessoas Físicas

1. Silvio MartineUo, brasileiro, solteiro,
joriialista, portador da Cédula de Identidade
n• 10.197.292- SP, CPF n• 605.759.308-10,
residente e domiciliado em Rio Branco AC, à Rua Almirante Jaceguay s/n" - Vila
Ivonete. Consta como sócio cotista das empresas: Repiquete Serviços Editoriais Ltda.
e Rio Branco Rádio FM Ltda.
2. Admar Ubaldo de Almeida Cruz, brasileiro, solteiro, engenh~iro, residente e domiciliado à Praça Ten. Gil Guilherme, n'·' 5,
ap. 202, Rio de Janeiro- RJ, portador do
RG n\' 39510-D, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia e .Arquitetura de Minas
Gerais e CIC no 321.009.657-00. Consta como
sócio cotista das empresas: Rádio e Televisão
Norte do Brasil Limitada e Rio Branco Rádio
FM Ltda.
.
..
3. Roberto- Ci:trlos-Vaz cte--Azevedo, brasileiro, jornalista, residente e domiciliado na
cidade de Rio Branco- Acre, à Rua Plutão
- Morada do Sol - Quadra 10 - Casa 4,
C1RG n'' 050103-AC, CPF n" 091.041.352-53.
Consta como sócio cotista das empresas: Rádio e Televisão Norte do Brasil Limitada,
Repiquete Serviços Editoriais Ltda. e Rio
Branco Rádio FM Ltda.
_
4. Rciberto Alves Moura, braSileil-o, se:parado judicialmente, empresário, residente
e domiciliado na cidade de Rio Branco Acre, à Rua Francisco Conde, 49, portador
da Cédula de Identidade nQ 43.942-AC, CIC
nP 025.938.292-91. Consta como sócio cotista
das empresas: Rádio e Televisão Norte do
Brasil Limitada e Rio Branco Rádio FM Lt-

1. Repiquete Serviços Editoriais Ltda .•
com sede_em Rio Branco- Acre, contrato
social arquivado na Junta Comercial do Estado do Acre sob o n~ 12200013050 em sessão
de q_ de novembro de 1281- e posteriores alteR
rações, CGC do MF n• 05.378.15310001-90.·
(Contrato original até a última alteração contratual).
2. Rádio e Televisão Norte do Brasil Limitada, com sede em Rio Branco - Acre,
contrato original registrado no Cartório de
Registro CiVil das Pessoas Jurídicas sob o n"
1.026, Livro A, n~ 2,_ f]. 62, _em 2 de julho
de 1987, seguidas de várias alterações contra- da.
tuais, CGC do MF n• 14.339.22010001-59.
5. Flávio Batista Silveira, brasileiro, ca3 .. T.H.A.JnOústria.e Comércio SIA, ini- sado, engenheiro, portador da cédula de
cialmente com sede na cidade do Rio de Ja- identidade CREA 32733/D - 5' Região e
neiro, às Áv. Franklin' Roosevelt, oP 39, sala CPF no 261.233.837-68, residente e domici819- parte, depois transferida para a Rua liado na cidade do Rio de Janeiro à Rua JoaA! cindo Guanabrara, n9 15, sala 1.301, con- quim Nabuco, no 11 - ap. 906, constando
forme referida em Ata de Assembléia Geral . também outro endereço ã Praça Tenente Gil
Extraordinária da empresa realizada em 31
Guilherme, n? 5, ap. 201 (o mesmo número
de outubro de 1989, CGC n9 do edifício de moradiá do Sr. Admar Ubaldo
32.153.678/0001-09, com várias alterações de Almeida Cruz, apartamento vizinho ao
contratuais arqUivadas na Jucerja. Sendo só- 202). Cons.ta como sócio fundador, juntacia da Empresa Repiquete Serviços Editoriais iriente com SUa mãe, a Sra. H é lia de Souza
Ltda., conforme 6• Alteração Contratual da
Batista da Silveira, da Empresa T.H.A. Inreferida Empresã. Repiquete, requerer da dústria e Comércio SIA, da qual passou a
Empresa T.H.A. Indústria e Comércio SIA, ser Diretor-Presidente e a senhora sua mãe
certidões do livro de presença das assem- Diretora-Superintendente, esta por coincibléias de acionistas e relação nominal de por- dência, tia em primeiro grau do entãp Govertadores das ações da empresa, cujo capital nador Flaviano Flávio Batista de Melo e
estaria lntegralizado com a venda de ações aquele, primo legítimo em primeiro grau do
ordinárias nominativas ou ao portador, con- mesmo.
forme referência em Ata das Assembléias
OBS: a T.H.A. Indústria e Coriléfcfu S/A
Gerais Ordinária e Extraordinária, lavradas associou-se à RepiQuete etri 23-9-88, conforem 11 d~ abri_! de 1989, às 17 horas, na sede
me s_e_xta alteração contratual da Repiquete.
6. Hélia de Souza Batista da Silveira, bra~
primitiva·da empresa, à Av. Franklin Roosevelt, n9 39, sala 819- RJ.
sileira, viúva, comerciante", residente e domi4. Rio Branco Rádio FM Ltda., com sede ciliada na cidade_ do Rio de Janeiro à Rua
em Rio Branco - Acre, ã Rua Benjamin Joaquim Nabuco, n~ 11, ap. 906, portadora
Constant_ 416, salas 301, 302 e·305, registrada da Cédula de Identidade n~ 405.705, expedida.
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Março de 1991
pelo IFP e CIC

n~

359.068.807-63.

Con~ta

como sócia fundadora e Díretora-Superinten-

dente da Empresa T.H.A. Indústria e

Co~

mércio S/A, a qual ingressou na sociedade

Repiquete, representado pelo seu Presidente, Sr. Flávio Batista Silveira, em 23 de setembro de 1988, conforme sexta alteração contratual da Empresa Repiquete.
7. Flaviano Flávio Batista de Melo, brasileiro, casado, engenheiro, residente e_domici-

Iiado em Rio Branco - Acre, ex-Prefeito,
ex-Governador, candidato majoritário ao Senado Federal nas últimas _el_eições de 3 de
outubro de 1990, cuja eleição está sub-judice
por fraude e_ prática de abuso do poder económico e uso indevido dos meios de comunicação pública, e notoriamente envolvido com
todas as pessoas jurídicas e físicas objeto deste requerimento de informações.
Justificação _
O presente requerimento de informações
já fora encaminhado pelo então Senador Mário Maia, do nosso partido no Acre.
A nova Mesa do Senado Federal entendeu
de não encaminhá-lo porque o pedido, encaminhado em janeiro de 1991, só completou
a sua tramitação após o término do mandato
daquele senador.
Por isso, encaminhamos esta solici~ação:
para dar seqüência, para que não haja impedimento de se levantar a verdade sobre questão tão polêmica e discutida no estado acrea-

no.
É que tais informações são necessárias e
urgentes para coibir abusos e reparar danos
patrimoniais ao erário público do Estado do
Acre e da União, conforme processos em tramitação na Justiça Eleitoral do Acre, na Procuradoria-Geral do Estado, na Secretaria de
Segurança e Justiça do Estado do Acre, onde
as empre~ e pessoas citadas neste requerimento de informações estão_ direta ou indiretamente envolvidas em graves irregularidades ocorridas durante o Governo Flaviano
Melo, incluindo desvio d_e dinheiro para compra de bens de empresas particulares, das
quais amigos e parentes do então governador
são sócios, motivo pelo qual encarecemos a
urgência das informações a fim de instruir
representação na Justiça Eleitoral e na Justiça
Comum.
Acrescente-se que os Srs. Flaviano Melo,
Sílvio Martinello e Roberto Vaz estão indiciados em processos de peculato, em tramitação
na Secretaria de Justiça e Seguransa do Esta·
do do Acre por desvio de dinheiro dos cofres
públicos, em favor da firma "Unigraf'. na
compra de uma máquina impressora "off·
set" para a Empresa Repiquete Serviços Edi·
toriais Ltda., coincidindo a tr:ans13-ção com
datas bem próximas a da constituição da Empresa T.H,A. Indústria~ Comércfó"S/A, que,
de imediato, tornou-se sócia dá Repiquete.
Cbmo há forte indício de crime contra o
erário público, conforme sugere o TRE-AC,
podntermédio de sua C..orregedoria-Geral e
de acórdão e também por suspeita oferecida
pela Procuradoria·Geral Eleitoral, que afirma no processo peremptoriamente não haver

dúvidas sobre o desvio de dinheiro público
sem qualquer-respaldo legal, mister se faz
<l urgência das informações solicitadas, para
-reparo dos danos e punição dos culpados.
Sala das Sessões, 25 de rna_rço de 1991.
-Senador Nelson Wedekin -Senador Maurício Corrêa, Lfder do PDT.
Ao exame da Mesa Diretora.

O SR. PRESIDE~TE (Dirceu Carneiro) O requerimento lido será submetido ao ex~
me d3:Mesa para decisão, nos termos do art.
216, inciSo Ill, do Regimento Interno.
Sobre a mes-a, requerimentos que serão li·
dos pelo Sr.-1° Secretário.
São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N· 81, DE 1991
Brasília, 25 de março de 1991
Senhor Presidente,
Solicifo a Vossa Excelência autorizaçjio do
Senado Federal para cumprir missão junto
ao Parlamento Latino Americano, no período de 28de março a 12 de abril de 1991,
onde participarei da 10~ Conferência Interparlamentar dos Parlamentos Europeu e La-,
tino-Americano.
Aproveito a oportunidade pata renovar a
Vossa Excelência protestos de estima e di~tin
ta consideração.
Cordialmente- Senador Hugo Napoleão.
REQUERIMENTO N• 82, DE 1991
Bra_silia, 22 de_março de 1991
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que me ausentarei do País a partir de
25-3~9-l,_ para, devidamente autorizado pelo
Senado, na forma do art. 32, III, § 3~, do
_Regimento_ Interno, e 55, III, da Constitui·
ção, participar da Conferência Interparlamentar do Parlamento Europeu/LatinoAmericano.
Atenciosas saudações. - Senador ROnan
Tito.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) Os iequeriffiéhfõs lidos serão remetidos à Comiss;ão de Relações Exteriores e Defesa _Nacional, deve-naOSer apreciados após a Ordem
do "Dia da presente sessão, nos termos do
§ 3~ do art. 40, do Regimento interno. (Pau-

sa.)
Concedo a palavra ao nobre Senador COutinho Jorge.
O SR. CÓUTINHO JORGE (PMDB PA. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, um dos assuntos
maiS relevantes para o ano de 1992, no Brasil,
será;- sem dúvida, o Encontro Mundial de
Ecologia, a ter lugar no Rio de Janeiro.
A nossa posição, <i.qui, acerca da estruturaçã6 desse ECO 92 concerne a que, mais
uma vez, a AmaZônia braSileira - que, por
certo, será a grande estrela desse ECO 92
-lamentãvelmente não estará participando
da estruturação a nível de Brasil desse encon-
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tro mundial. Até o momento, nada está definido quanto à participação dos amazónidas
na estruturação do encontro, nem tampouco
na realização de plenárias, exposições na
Amazônia (em Belém e Manaus) durante a
realização do ECO 92.
·
Na verdade, a Amazónia Será o tema: Cen~
trai desSa discussão, pois Tá estão os grandes
problemas ecológicos do nosso País. Por isso,
gostaria de lembrar - no sentido de dar o
exemplo aos Srs. Senadores -que, na Ama-zõiliã., liâ: problemas graves no que diz respeito às terras, a sua o_ctipãção e·a luta que existe
naquele estado. Todos sabem que vários líderes sindicais foram nos últimos anos assassinados na Amazónia e, particularmente, no
meu estado, Q Pará, em função da luta pela
propriedade da terra.
Temos que lemorar, t~mbém, o grave prb"blema indígena, considerando que na Amazônia ainda não foi realizada a demarc;ação
predsa das chamadas reservas indígenaS, ge.
rando permanentes conflitos entre índios e
_civilizados que buscam explorar as riquezas
naturais da região. Além disso, temos que
levar em consideração que grandes projetas
nacionais lá estão localizados, como é o caso,
por exemplo, na área de mineração, do grande Projeto Carajás, que explora a maior jazida mineral do mundo, localizada no Estado
do Pará.
Ao lado do projeto do nível do de Carajás,
onde, de certa forma, se procurou analisar,
respeitar e harmonizar os aspectos ecológicos, com a exploração mineral, há outros problemas graves na _área de mineração, onde
ocorre uma depredação dos nossos rios atraVés do processo de garimpagem do ouro em
seus leitos, pois a tecnologia é bastante atrasada e equivocada e chega a poluir integral·
mente os grandes rios, como é exemplo o
riõ Tapajós, considerado urit dos rios mais
belos do mundo e que, lamentavelmente, está
em grande parte poluído, não só pelo trãbalho das dragas, que buscam o ouro no seu
leito, mais também pelo uso inadequado do
riiercúrio que mat_a _os peixes, prejudicando
os habitantes que se alímentam desses peixes,
o que acaba gerando graves problemas de
saúde pública,
Não podemos esquecer que a Amazónia
é o grande celeiro mineral deste País, Possuindo reservas minerais a nível planetário,
como é o caso do ferro, da bauxita (que dá
origem ao alumínio), bem como outros, Cassíterita, ouro,- cobre etc., e que precisam ser
explorados de maneira racional e com uma
tecnologia apropriada visando compatibilizar
os interesses ecológicos com os económicos.
Não podemos esquecer os graves problemas na Amazónia quanto à implantação da
pecuária, porque a pecuária utiliZada na região, muitas vezes~ estruturada em função
dª" política de incentivos fiscais, adotada pelo
Governo Federal, exige que a mata, a floresta
densa seja derrubada para ser plantado em
seu lugar o capim, ·num pasto pelo menos
50% de área físiCa do projeto.
Não é que possamos ou devamos ser contra
a implantação de projetos pecuários na re-
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gião, mas devemos discutir a sua localização
mais justa e mais adequada. Os projetas pecuários são necessários, mas em áreas apropriadas de campos o_u naquelas de florestas
anteriormente derrubadas e que formam regiões de capoeira.
t um crime ecológico derrubar floresta
densa para imptantação exclusiva de pastos
destinados a pecuária extenSiva. Isso tudo
mostra que a Amazónia tem possibilidades
imensas, mas também tem problema<> graves
na forma de utilização dos seus abundantes
recursos naturais, através dos vários setores

econômicos. Não podemos aceitar, por
exemplo, as teses conflitantes daqueles que
defendem o ambientalismo obtuso, defendendo tese ecológica rãdical, não ac_eitando
que se implante na Amazônia qualquer tipo
de atividade econômica propondo a sua into~
cabilidade. E nem podemos aceitar, de outro
lado, aqueles que defendem a tese do crescimento de qualquer forma, mesmo que i.o;so
signifique destruir ou depredar a região depredando as florestas, os rios; enfim, -Cfiaf
as condições ambientais negativas com graves
prejuízos para o ecossistema brasileiro e quiçá para o nosso planeta.
O Sr. Ronaldo Aragão- Permite-me V.
Ex• um aparte?

O SR. COUTINHO JORGE - Com todo
prazer, Senador Ronaldo Aragão, um dosgr-andes-de-fensores da-re-g-i-ão;-

0 Sr. Ronaldo Aragão- Ouço com atenção o pronunciamento que faz V. Ex• na tarde
de hoje, aqui no Senado da República, arespeito da nossa região amazónica. Temos dito
inúmeras vezes que a Amazônia, esse património nacional que é cantada em prosa e
verso todos os dias, está servindq única e
exclusivamente para garantia da dfvida externa brasileira. Não podemos aceita_r esse tipo
de colocação quanto à região Norte, porque
o objetivo é integrar-se a Amazônia ao desenvolvimento nacional. Muitos foram chamados para programas de governo, e todos se
lembram do programa do Governo Federal
que dizia que era preciso integrar para não
entregar, ou seja, era precisd-=-ocupar a Amazônia para que forças internacionais não o
fizessem. E o homem, o cidadão acreditou
nesse programa do Governo Federal, que tinha como objetivo resolver os conflitos sociais no Sul do Pafs, no Centro-Su_l, iio Nordeste; e muitos brasileiros, acreditando numa
vida melhor, deslocaram-se para ocupar a
Amazônia. O Incra, com seus projetas de
assentamento, distribuindo terras, com concessão de financiamentos a esses colonos, esses brasileiros-, propiciou a ocupação da Amazônia; e o que estamos vendo agora? O próprio Governo desestimulando aqueles que lá
estão. Portanto, o que poderemos vislumbrar
em 1992, com a conferência qu-e se realizará
no Rio de Janeiro sobre meio ambiente? Vêse uma campanha cerrada, orquestrada contra o desenvolvimento da Amazónia, porque
pretendem que aquela região fique na dependência das que são mais desenvolvidas do
Brasil. Nós, que representamos aquela re-

gião, não podemos concordar, nobre Senador
Coutính_o Jorge, com essa or-qUestração Contra a região amazónica" que já começa a se
tornar realidade.

O SR. COUTINHO JORGE - Meu caro
Senã.dor Ronaldo ArJ!,gão, V. Ex•, como
grande Senador da Amazônia, conhece profundamente a nossa realidade. E tocou no
ponto crucial do nosso pronunciamento, a
ECO 92, que tem por finalidade discutir os
assuntos relevantes do meio ambiente mundial em que a Amazônia, por certo, será o
grande centro de atenções, o grande fulcro,
a grande estrela, onde, através de representantes dos países europeus e dos Estados Unidos, sobretudo, pretendem os participantes
daquele encontro trazer algumas fórmulas,
idéias e propostas, tentando por certo sugerir
ou impor, quem sabe, roteiros e políticas que
o Govemó brasileiro deve assumir em relação
à Amazônia,, _a partir de então.
Estou de acordo com V. Ex~ que cientistas
ou especialistas devam vir, sim, discutir os
problemas brasileiros, os problemas da Amazônia; mas que venham também ouvir os
amazónidas, os brasileiros, os cientistas e especialistas nacionais que tenham competência, conhecimento e sensibilidade para os
problemas da Amazônia, que conheçam na
verdade não só a teoria, mas, sobretudo, tenham um conhecimento prático e realista.
Sabe.V. E~ que_ muita gente fala em Am~_
zôllia e nunca lá pisou; na -verâãd"é~aesoo
nhece a-sua realidade.

e,

O Sr. Esperidião Amin- Senador Coutinho Jorge_._c.orrcede-me y. Ex• um !\Pa~!e?
O SR. COUTINHÓ JORGE- Em seguida
concederei o aparte, nobre Senador. Os problemas da regíão amazónica são conhecídos
dos brasileiros. são conhecidos das nossas
universidades e dos excelentes institutos de
pesquisa nacionais. Cito o exemplo do lnpa.
em Manaus, um grande instituto, que conhece muito a região; do Museu Eml1io Goeldi,
em Belém; das Universidades Federais do
Pará e do Amazonas. com núcleos especializados em problemas amazónicos e que, lamentavelmente. não são ouvidos a respeito
dos temas re.\e.vantes da Amazônia, como é
O c'à'"So do "Ec_o _92".
Não podemos aceitar qUe alienígenas que
mal conhecem o Brasil e. particularmente,
a Amazônia venham ditar regras para o nosso
Pa(s. Que eles venham- sim- com propostas, com idéias- nós as acataremos- mas,
também, venham com recursos financeiros.
com alt~rnativas viáveis e que os brasileiros
definam- coril r-égua -e ·compasso aquilo que
tem que ser feito em prol da Amazônia e
do Brasil.
Com muito prazer, ouço agora o Senador
Esperidião Amin.
_O Sr. Esperidião Amin- Senador Couti·
nho Jorge, V. Ex• fere com este seu pronunciamento, justificadamente inflalriãdo, can:
dente, porque brota do coração e do cérebro
de_ alguém que vive e conhece a região, um
assunto de transcendental importância para
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a ~oberania naciomt!. Neste curto aparte, <lcsejo dizer que concordo
gênero.- n"úineiO
e grau com esse alerta de V. Ex" e quero
reiterar que compartilhn de suas preocupa·
çóes quanto aos rumos que entidudes internacionais, lobbies internucionais. lobbies, inclusive, de indústria e d~ estabelecimentos de
créditos. hanco:. internacionais. começam a
estabelecer, em parte justificadamente, junto
à chamada opinião púhlica internacional. como se fosse uma nova versão da internacionalização da Amazônia; tese qUe teve que ser
abandonada, porque houve uma reução quase que unânime de nosso País. e não houve
ecos a nível internacional: essa tese da internacionalização vem agora pelo veio poderoso
- pOr onde os aufo!> sãO muito célercs vem pelo veio da chamada opinião pública
internacional.
Este seu pronunciamento, Cjue é um embrião; deve ser apoiado por nós. e Deus permita que tenhamos ocasião para detalhar e
aprofundar essa -sua preocupação - rc"pito
-com a qual me solidarizo.

em

O SR. COUTINHO JORGE - Agradeço
a V. Ex• o aparte, Senador Esperidiào Amin.
e lembro que este Senado tem um papel im·
portante na discussão dos temas relevantes
como este do ECO 92. NesSe sentido. e~i:i~
mos p-ropond() a implantação de uma comissão especial. aqui no Senado, que discuta e

ouça os--vátlos-segmenfõ-s--dá sociedaoe-nrãsi~

!eira. espe-cialistas nt..'-Sses temas ecológicos,
que essa comissão possa contribuir de forma
decisiva para que o Senado leve a sua proposta, sua -contribuição para esse ECO 92
tão relevante para o Brasil e para a Amazónia. Insisto em dizer que nós. os brasileiros.
temos competência e preparo para definir as
regras, para definir as polLticas alternativas
que são importantes para o nosso Brasil na
área ecológica e. particularmente. para a
Amazônia.
Prossigo. Sr. Presidente, lembrando que
a Amazônia também é crucial nesse debate
do ECO 92, pois é hoje a região que oTerece
a_ grande alternativa da geração de energia
hídrica para o Brasil. Sabemos que as possibilidades hídricas de energia do Sul do Brasil
já estão praticamente esgotadas com a hidroelétrica binacional de ltaipu. O Nordeste,
praticamente, já esgotou - ou está quase·
esgotando- todas as possibilidades de gera_ção hídrica para energia. A Amazônia, tcori·
camente-. possüi cerca de 100 milhões de quilowatts d_e energia hídrica para aproveita·
mento; só o meu estado possui 50% desse
valor. Um tema importante a ser discutido
é a implantação 'ou não de hidroelétricas na
região amazónica. Não podemos fugir a esse
debate, porque já se av(zinha _um déficit de
energia elétrica para o Brasil. Hoje. a Amazónia. através da maior hidroelétrica brasileira, a de Tucuruf, já fornece grande parte
de sua energia para o Nordeste brasileiro.
_e para grandes empresas industriais como AIcoa, no Maranhão. Albrá_s, no Pará. Tem,
portanto, e.<;.se papel histórico de gerar energia para o seu próprio desenvolvimento, as-
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sim também para complementar a demanda

de energia nacional. colaborando de forrpa
decisiva para o desenvolvimento brasileiro.
Esse tema é polêmico. porque quando se implanta uma hidroelétrlca precisa-se criar um

grande lago de acumulação. com um espelho
d'água que pode ser grande. médio ou pequeno, e com isso vai-se inundar áreas de O_orestas significativas; pode-se envolver áreas indí·
genas. áreas de grande potencialidade de recursos minerais e outras riquezaS naturais e
sobretudo aglomerados populacionais existentes. Então, uma política clara deve ser
adotada. Só para dar uma idéia aos Srs. Senadores, exemplifico: o rio Xingu. no Pará. possibilita a implantação de uma hidroelétrica
de 20 milhões de quilowatts. muito mõJior do
que a de ltaipu, que é uma hidroelétrica binacional.
Portanto., temos que, urgentemente, fazer
um estudo da conciliação dos interesses da
implantação de energia hídrica na Amazónia
e dos aspectos relacionados ao problema ambiental e deve haver um conhecimento entre
a área inundável e seus efeito_s ecológicos e
sociais.

O Sr. Marco Maciel -Permite V. Ex' um
aparte, nobre Senador Coutinho Jorge?
O SR. COUTINHO JORGE - O>m todo
o prazer, Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Macfel - Meu caro ilustre
colega Senador Coutinho Jorge, serei breve
na minha intervenção, pois a Mesa já nos
adverte que o tempo está a se expirar, mas
não gostaria, pela relevância -da matéria que
V. Ex~ trata, nesta tarde, de deixar de trazer,
com os meus cumprimentos a V. Ex· pela
intervenção, as minhas preocupações com relação à questão amazónica. E evidente que
o Pais, socialmente, só será nação desenvolvida quando resolver o problema da Amazônia, mesmo porque não compreendemos como um país pode ser desenvolvido, se apenas
uma parte dele realmente assegura aos seus
filhos boas condições de vida e de bem-estar.
A Amazônia sozinha representa mais de 50%
do território brasileiro e, pm isso, o seu de-senvolvimento é algo que afeta o País como
um todo, se já Dão fOsSe, pelas razões de
'"busca de eqüidade social. Y- Ex~ representa
a Amazdnia_aqui nesta Casa e disserta com
muita profundidade sobre o tema, chamando
a atenção para as implicações da sua política
de desenvolvimento regional. Este tema é
muito importante, porque, como V. Ex• bem
sabe, e assim já o citou com propriedade,
no próximo ano, vamos sediar em nosso País,
no Rio de Janeiro, um grande congresso, promovido pela Organização das Nações Unidas, sobre a questão ecológica. Depois do
Congresso de Estoç_olmo, em 1972, se não
estou equivocado, é o mais importante conclave sobre ecologia que se realiza no mundo,
do qual, certamente, serão extraídas muitas
lições que servirão ao mundo como um todo,
ao Brasil de um modo especial e à Amazónia
de modo particular. E as questões que V.
E.E" suscita, neste Instante, não ~emente di-

zem respeito ao nosso próprio pro<resso de
desenvolYimen!_o, um processo que queremos
que seja Qrgâ~ico, integrado; mas essas questões da_Ama2;ônia dizem também respeito
à questão ecológica, ou seja, vão, conseqüentemente, de alguma forma, reverberar no
CongresSo Rio 92, como assim certamente
se denominará a conferência que se realizará
no Próximo ano, na capital do Rio de Janeiro.
Por isSo, q-uerõ dizer a V. Ex~ que subscrevo
muitas das preocupações que V. Ex•, neste
momento, traz à Casa, e faço votos para que
possamos, de forma i-eflexiVa, tirar algUmas
lições que sejam úteis -não somente ã Amazônia, mas ao desenvolvlmentá do País de modo
geral. Creio que não podemos, co1no disse
há põtiCo, penSar nUma nação desenvolvida
se não pensarmos bem a questão da Amazônia. Muito obrigado.
O SR. COUTINHO JORGE- Ilustre Senador Marco Maciel, Líder do PFL no Senado, as preocUpaÇôeS de V. Ex• coincidem com
as nossas a respeito do tema amazónico, tão
relev.mte, tão fundamentar para o Brasil.
. Insisto q_~e ~s:e ~co -"92, um grande encontro ecológicO mundial que se realizará no
Rio de JaneJrO, em 1992, terá inequivocadamente como tema fundamental o grande
debate sobre a Amazónia. Digo, maiS uma
vez, que além daqueles aspectos que já salientei anteriormente relacionados ao problema
das terras, ao problema indígena, ao problema ligado à mineração,_à_pecuária, aos recursos hídricos, possO-aduiir nliis um para lembrar aos Senadores a importância da Amazônia nesse debate: diz respeito à Iloresta.
Existe uma questão muito grande a respeito
da exploração florestal na região. Há duas
vertentes radicais relacionadas com a ocupação e exploração da Amazónia e que jamais
se entendem: a vertente dos que defendem
o crescimentO amazónico, como falei bá pouco, de qualquer maneira, utilizando as potencialidades de_ recursos naturais da região, não
importando que traga seqüelas graves à ecologia, e a outra vertente, os ecglogistas, os
ambientalistas, que querem uma Amazônia
em f0rma de santuário, de tal ordem que
não podemos aceitar o extremismo dessas
duas tendências predominantes.
Devemos, meu caro Senador Marco Maciel, buscar ulna sofuçao -ãlternativa. Darei_
s6 um exemplo do problema florestal, que
conheço bem. A floresú. amazônícã é heterogêne<r: num hectare, por exemplo, há uma
ou duas árvores que deverão ser derrubadas
pelo madeireiiO - ele' faz a seleção do tipo
de madeira nª derruba das árvores, de acordo
com o valor econôinico. Nilo há riecesSídade
de uma derrubada integral desses hectares
de mata. Por isso, se for concretizada a implantação de uma política florestal, usando
o esquema de manejo de rendimf;nto .que permita a derrubada de ávores com diâmetro
mínimo, issO -bendicia'rá a- floresta, porque
ela precisa ser renovada, pois a madeira
quando chega na maturidade precisa Ser substituída. Então, é preciso que haja uma política flore~~al adequada, que permita o manejo racional da floresta.
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Nesse sentido, quando ocorre uma derrubada inconseqüente e geral estamos do lado
dos ambientalistas. Isso é um absurdo! É um
crime ecológico! Por isso, defendemos que,
p-ara ocupar racionalmente a Amazônia, só
há uma saída: o zoneamento económico-ecológico, que é a õnica forma racional e técnica,
capaz de definir onde deve ser utilizada para
urna certa atividade económica, a área da
agricultura, pecuária, mineração, recUrsos hídricos; enfim, onde devem ser. permitidas ou
proibidas, onde deve haver reservas _florestais, biológicas e outras, de tal ordem que
ess_e zoneamento possa ser implementado; e
o Governo, a partir do zoneamento económico-ecológico, possa fazer um planejamento
racional de ocupação da Amazônia; sem isso
é impossível planejar a Amazônia em favor
dela própria~ do Brasil.
O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. E'!:~
um aparte?
O SR. COUTINI!O JORGE - Com todo
prazer, Senador Marco Maciel.
O Sr. Marco Maciel - Senador Coutinho
Jorge, V. E~ defende uma tese que considero
correta, qual seja, a de conciliar os interesses
de conservação da Amazônia c_om as suas
preocupações com relação ao desenvolvimento. Agora, eu só quero fazer uma pequena observação às palavras de V. Ex•, quando
diz "os ambientalistas, os defensores do meio
ambiente, que defendem uma Affiazônia intocada": ~u diria a V. Ex~ que esses não são
bem ambientalistas, defensores do _ecossistema. Eles sãO-natUralistas, o que, na minha
opinião, é algo diferente. O xerdadeiro ecologista é aquele que deseja que a natureza Seja
defendida, protegida, preservada, conservada mas, evidentemente, não poderíamos pensar, e acredito que os melhores ambientalistas
assim o reagem, em deixar a Amçizônía intocada, da maneira como se encontra, porque
isso, a meu ver, dificultaria o projeto de desenvolvimento _d_a Amazónia, que pode ser
feito- como recomenda V. Ex•, como sugere V. Ex• em- suas palavras que pode
ser feito, repito, sem prejufzo de preservação
do meio ambiente. Não há contradição entre_
desenvolvimento e ... defesa ecológica. Pelo
contrário, são medidas que se jUstapõem, se
compõem nesse vasto cenário de preocupações com o d~_senvolvimento do _País_,
-0 SR. COUTINHO JORGE- Concordo
plenamente. Essa é a nossa tese. Nós temos
que conciliar os interesseS daqueles que de~
fendem a preservação do meio ambiente com
os daqueles que defendem o desenvolvimento~ a utilização das pOtencialidades de recursos naturais da Amazônia. Acho que esse
é o grande segredo, é a grande estratégica
de -planejamento que deve ser implantado na
Amazónia. Conciliação dos--interesses do desenvolvimento voltado para os amazônidas·e para os brasileiros, respeitando acima de
tod.o_s aspectos ecàiógicos fundamentais. Essa
é a.grande tese que os brasileiros devem de~
fender e apresentar nesse Eco 92 e não simplesmente aceitarmt>s a imposição de teses
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estrangeiras e exóticas que visam, na verdade, interferir no processo decisório nacional
quanto aos destinos da região. Esta é a nossa
postura.
Sr. Presidente, sei qUe meu tempo está es-

gotado, vou encerrar, mas quero afirmat a
V. Ex~ e ao!> Srs. Semi.dores que voltaremos
a discutir novamente esse tocante tema, que
é muito iinportante--pã"ra O-Brasil.
_
Quero, finalmente, lembrar a todos os Sr_!!.
Senadores que a Amazônia, apãrentemente
representa um grande problema agora; no
entanto, é, na verdade, uma grande solução
para o País. Voltarei ao tema. Muito obrigado. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB RO. Pr_onunciao seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois de ouvirmos o pronunciamento
do Senador Coutinho Jorge a respeito daregião amazónica, os seus problemas e as prováveis soluções, quero, na tarde de hoje, reportar-me a um programa de televisão. Trata-se do programa "Globo Rural", de domingo passado, cujo tema principal foi "O Projeto de Colonização que nâo deu certo".
Sr. Presidente, esse projeto de colonização
que não deu certo, a que se referia o progra-

ma, deu-se no Município do meu Estado,
Rondónia. Grande pã:rte -do enfoque foi dirigido para o Município de Machadinha, onde,
de dez pessoas assentadas, oito já haviam
abandonado os seus lotes, as suas glebas, numa demonstração patente de que o projeto
para a região havia fracassado.
O que ocorre, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é que os projetas de assentamento rápido
feitm, pelo Incia, projetos esseS de Cunho eleitoreiro, de mera poHticagem, não visavam
o desenvolvimento da região, nem tampouco
melhorar as condições de vida do homem que
para Já se deslocou.
É verdade que os projetas i.ie assentamento
do Incra, feitos no Estado-de Rondônia, estão, hoje, na sua grande maioria, abandonados.
Por que, Sr. Presidente? Porque não existe
uma política dirigida para beneficiar aqueles
que foram colocados nesses lotes. Não há
uma política de financiamento; -não há uma
política de armazenamento; não há uma política de preço mínimo; e o colono que é lá-·
jogado -porque não é colocado, é jogado
-fica entregue à sua própria sorte. Não existe estradas, e aqueles que produzem o milho,
o feijão, não têm comú transportar seu produto.
Não existe assistência mediCa. O índice áe
Ip.alária no Estado de Rondônia, para infelicidade nossa, é o maior de toda a região amazónica e um dos· maiores no mundo. A Organização Mundial de Saúde, agora, abismada
e preocupada pela falta de combate à malária
no Estado de Rondônia, quer -cri3r um programa para debelar o alto íridice de malária
naquele estado.

Parece-me, Sr. Presidente e Srs. Senaçlores;-cOillo disse anteriormente, que se está
prográitr8.ndo uma orquestração contra a ocup~ç?o da r~gião amazónica. Desconfio, até,
que existe uma torcida para que os projetas
de_ assentamento não dêem certo, como não
estão da-ndo.
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cador, sem definir rierihuma posição, sem tomar nenhuma atitude, ou melhor, tomando
a atitude de avestruz, como se no nosso estado não vivesse gente, como se ele não tivesse
nenhuma importância parii o Brasil.
Quero, aqui, Sr. Presíd..ente e Srs. Senado~
res, condamar todos os _qJ.!e têm responsabilidade para com a região amazónica, para
que formemos uma frente, um bloco, para
chamar a atenção do País e dizer que a região
amazónica não precisa de esmola. Ela precisa, sim, de cijuda; preciS-a, sim, que o Governo Federal cumpra o seu dever.
_
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito
bem!)

Rondônia, que vinha tendo um índice de
migração bastante alto, vê, hoje, esse mesmo
índice cair, devido à crescente desocupação
do seu território. Tal situação é preocupante.
Temos, aqui no Senado, chamado a atenção das autoridades para que, urgentemente,
se faça um programa que: compatibilize a interação do homem com a natureza, melhorando, assim, as condições de vida daqueles que
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)acreditaram nos programas de Governo para Concedo a palavra ao nobre Senador Mana Amazônia. É preciso que se faça urgenteM sueto de Lavor.
mente alguma_ coisa, porque os brasileiros
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB
que para Já se dirigiram estão sem nenhuma
- PE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem
perspectiva de um futuro melhor.
Com o Projeto Agrícola do Governo Fede- revisão do orador.) - Sr. Presidente, Ses.
ral, que excluiu o Estado de Rondônia a par- Senadores, com certeza, o maior acontecitir do Paralelo 13- não se dá financíamento, mento político desse final de semana, em tonão se garante o preço mínimo, não se garan- do o País, foi a realização da Convenção Nate o armazenamento - , o que se quer na cional do PMDB, oportunidade em que se
verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é deu a sUcessão do Diretório Nacional do -Parrelegar os colonos do estado a uma condição tido e da sua Executiva Nacional. Foi uma
de miséiíã, é relegar o estado, repito, ao esta- transição democráfica, sem traumas; demonstrando a vitalidade desse que é o mais
do de segunda ou terceira categoria.
Portanto quero, mais uma vez, chamar a antigo partido na recente fase da política braatenção do Governo Federal e das autori- sileira.
E é verdade, convenhamos, que uma das
dades responsáveis para dizer que Rondônia
maiores expressões da nossa vida polftica
existe e que a responsabilidade é também
do Governo Federal, que, até hoje, continua contemporânea, o Deputado Ulysses Guimainsensível à situação daquele estado. Não é rães, deixando o partido, teve, talvez, um
ponto culminante na sua já densa e rica biosomente apresentar planos, nem projetas. É
preciso que ele se pronuncie,_que diga o que grafia" política. S. Ex~ foi homenageado, ovatem para a Amazónia, o que tem para o Esta- cionado e.. aplaudido. Enquanto o Deputado
do de Rondônia em parti~ular. O que_ esta- Ulysses Guimarães, como um guerreiro que
mos vendo, com a aproximação do Eco 92, não ensarilha as armas, fazia o seu discurso
é_que as organizações internacionai"s estão de despedida, assumia o partido uma nova
direção e um novo presidente, o ex-GoverditaridO as regras, dizeildo o que devemos
nador Orestes Quércia, propondo não apenas
fazer com a Amazônia. BoicOtam a riossa saí~
da para o oceano Pac(fico, boicotam a inte- uma ampliação nos quadros do partido e em
gração da Amazóniã riõ desenvolvimento oa~ sua atuação, mas, sobretudo, a bandeira do
presente para o Partido: "Desenvolvimento
ciond~- coiitó isso--que -nós insu-rgimos. E
por essa razão que queremos chamar a aten- Já".
· A análise e a notícia da Convenção certação do Governo Federal, para que se pronunmente os eminentes Senadores da Casa e o
cie, para que diga algo, que não fique omisso.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, esses pro- Pãís as têm pela imprensa.
O que pretendo, com este registro, é aprejetas dO Incra no Estado de Rondônia precisentar um requerimento à Mesa para que seja
sam ser redimensionados, é preciso que se
transcrito no Diário do Congresso Nacional
dê assistência aos colonos que lá estão. Não
e constar dos Anais do Senado o discurso
é só dar terra, não é só jogar o h_omem para
de despedida proferido pelo Deputado Ulysenfrentar a malária, a leishmaníõse e a hepases Guimarães no encerramento daquela
tite, sem nenhum atendimento médico, deiConvenção, após vinte <inos de presidência
xando à própria sorte aqueles. que acreditado PMDB, do antigo MDB e do atual PMDB.
ram nos programas de Governo.
Pronunciamentos da maior importância
Sr. Presidente e Srs. Senadores, Rondônia
política foram feitos nessa Convenção. O priprecisa da ajuda do GQverno Federal, para
meiro deles, do Líder, Senador Humberto
estruturar-se. A Lei n" 41, que criou o estado,
Lucena, ·um discurso politicamente denso,
diz que o Governo Federal é responsável pela
com o ·compromisso de atuação da bancada
criaÇã.o dóSineios pelos qu-ais-o mesmo pOssa
do PMDB do Senado, em face do próprio
crescer e desenvolver-se, proporcionando
Governo Collor e da realidade do Pafs.
l!tnª- vida di_gn_a para aqueles que lá habitam.
O segundo, do Deputado Gene baldo CorE o que nós estamos vendo?
Por mais que tenhamos, dessa tribuna, cha- reia, Líder do PMDB na Câmara; o do Gomado a atenção para esses problemas, vemos vernador Moisés Avelino, saudando os cono Governo continuar fazendo OUvido de mer- venciOnais; o do Govemàdot Ronaldo Cun1la
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Lima e o discurso proferido pelo próprio candidato, até então, à Presidência do Partído,
o ex-Governador Orestes Quérci_a, todos foram discursos importantfssimos do ponto de
vista não apenas do partido, mas da política
brasileira.
Convenhamos que o pronunciamento do
velho e extraordinário batalhador, Deputado
Ulysses Guimarães, é uma verdadeira peça
não apenas de lições políticas, de extraordinária experiência de uma Vida pública pautada por desafios, pela coragem e pelo patriotismo, mas é também em poesia, literatura
é amor às instituições e à democracia.
É só por isso que escolho o discursQ_Qo
Deputado Ulysses Guimarã_es_, pronunciado
ontem na Convenção do PMD B. para constar
dos Anais do .Senado d.a República. A título
de justificação, porque, a meu ver, penso que
não se deve transcrever qualquer ato ou documento - é direito de qualquer parlamentar
fazê-lo -, mas eu, pessoalmente, acho que
é preciso que seja um documento marcante
na vida pública brasileira para merecer o pedido de registro dos Anais dQ Senado, e o
discurso do Deputado Ulysses Guimarães é,
realmente, marcante.
Ele começou, depois das saudações aos
convencionais, tecendo uma verdadeira ode
à democracia. Assim se expre-ssou S. Ex~: "A
democracia verticaliza vocações e talentos;
a ditadura engessa na horizontalidade medíocres, mentirosos e corruptos".
Depois dessa verdadeira declaraçã_o de
amor eterno à democracia, o Presidente Ulysses Guimarães, no seu discurso, como que
transferindo o legado partidário ao Seu sucessor, Orestes Quércia, descreve a dim~nsão
do partido. A nova administração, disse, encontrará forte e_ veterano aparelho partidário.
Com 27 diretórios regionais, 4.491 diretórios
municipais, 7 governadores, 25 senadores,
110 deputados federais, 260 deputados estaduais, 1.595 prefeítos, 14.807 vereadores. Isto é como o que o património polític-O e humano do partido. Mas, com a sua verve, ao de_screver os fatos, transmitindo como que esse
acervo partidário, não se esqueceu sequer das
finanças do partido, e assim se expressou:
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sa. "Repetidas vezes, quando chega a
prudência, desaparece a coragem."

dato da Arena, porque a Arena era majoritária.

E sobre a coragem e a prudência ele faz
uma invocação aoS n'lOttos·do partido, aqueles que morreram em tomo desses ideais pre~
gados pelos democratas, e por aqueles que
lutaram pela redemocratização do País.
Na sua inVoca,ção _a_o~·mortos, ele diz:

O SR. MAN~UETO DE LAVOR- Esco·
lhído e eleito!
~

O SR. Nelson Carneiro- Quase eleito,
porque só faltava a reunião do COlégio. Nenhum senador ou deputado poderia votar
contra o candidato, porque o voto era público
"Nossos mortos, levantem-se dos seus · e a fidelidade era absoluta. Então, 9 MDB,
túmulos. Venham os mortos de morte _ que era minoritário, jamais poderia conquismorrida, simbolizados em Juscelino Kutar o poder, pois aquele grupo, liderado pela
bitschek, em Teotônio Vilela, em Tan~
palavra, pelo entusiasmo de Ulyss_es Guimacredo Neves. Venham Qs mortos de morrães e de Barbosa Lima Sobrinho percorreu
te matã.da, encarnados pelo Deputado
o Brasil. E, ao fim, quando ninguém esperava
Rubens Paiva, o político, Vladimir Hernenhum sucesso nas eleíções que se feriram
zog, Ocomunicador, Santos Dias, o opeem seguida, de Vinte e·dois senadores, o Senarário, Margarida Alves, a camponesa.
do, que tinha sete senadores - alguns dos
Não digam que isso é passado. Passado
quais saíram, porque acabavam o mandato
é o que passou. Não passou o que fiCou
naquele tempo-, conquistou, através do
na memória ou no bronze da Históría."
MDB, dezesseis cadeiras no ano de 1974:,_ o
que mostra que essa foi realmente a-campaRelembra, também, no seu discurso, a annha mais empolgante do Brasil, porque foi
ticandidatura.
numa hora ingrata em que não se tinha im"Vinte e sete m_es~_s_de marchas pelos
prensa, o Tribunal Regional tinha negado a
caminhos continentais deste País, mais
hora gratuita na televisão, e Ulysses Guimado- cjue a geOgrafia te"rrítorial, descobri
rães e Barbosa Lima Sobrinho percorreram
e sofri ~ terrível geografia da gente e
o Brasil pregando o quê? A recuperação e
·
da fome."
a restauração democrática. Não podiam ganhar, essa foi a diferença dessa e de .todas
Recordo que não passou a saga da antican·
as outras campanhas que se feriram no Brasil.
didatura.
Era uma campanha em que os deputados
O Sr. Nelson Carneiro_:_ Permita-me V.
eram anticandidatos, mas conseguiram emEX! um aparteT
polgar o Brasil de tal forma que, na noite
ditatorial, conseguiram eleger mais da metaO SR. MANSUETO DELAVOR- Ouço
de dos senadores que disputavam o cargo.
o nobre Senador Nelson-CarnéirO.
Aguardava esse momento para ressaltar que
na História política do Brasil não se tem feito
O Sr. NelsOn Carneiro- Aguardava que
justiça a esse movimento, movimento que
V. Ex~ falasse nesse trecho. Nós· tivemos a
empolgou todo o País e que se tornou vitohonra e a felicidade de ouvir, ontem, o memorável discurso do Deputado Ulysses Guirioso nas urnas logo depois. Muito obrigado
a V. Ex~ pela oportunidade.
marães. Esperava que V. Ex~ falasse do trecho "Anticandidatura" para ·situar um fato
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Eu é
que passa despercebido dos que acompaque agradeço a V. Ex•, Senador Nelson Carnham a vida política do Brasil. Houve muitas
neiro. Constato que o meu pronunciamento,
campanha!ioc(vicas neste País: desde Prudente
que é um sigelo registro de um acontecide Moraes, depois, a Campanha Civilista;
mento político da maior importância, tendo
mais farde, a Campanha da Reação Republícomo ponto culminante o discurso do Depucana de "Nilo''; a Campanha da Aliança Litado Ulysses Guimar~es, de singelo registro
"Credores nunca rondaram as portas beral, de Getúlio Vargas; as campanhas encepas:.;;a à História com o aparte que V. Ex~
da tesouraria, gerida com probidade, e tadas por Armando de Salles Oliveira, e, posâ.á, enriquecendo a minha fala com uma paraté avareza, -pelo Senador Mauro Bene- teriormente, por Eâuardo Gomes. Todas elas
cela da História brasileira, História que marempolgaram o País, mas todas tinham uma
vides e seus servidores."
CQu os dias seguintes da nossa política.
possibilidade de vitória, todos lutavam pelo
Mas a parte mais importante do discurso poder. A única que foi gratUita, que não poMas, no seu discurso, o Deputado Ulysses
de Ulysses Guimarães, cuja íntegra peço seja dia assegurar poder a quem lutava por ela,
Guimarães descreve essa campanha, uma
registrada nos Anais do Senado, é ele sendo foi a "Campanha do Anticandidato''. Naque~
campanha quase que quixotesca, aparenteUlysses também, a descrição da_ sua própria le tempo, no dia 22 de setembro de 1973,
mente inútil, tendo em vista que uma eleição
odisséia, a odisséia da sua vida política, prin- no recinto da Câmara dos Deputados, decijá estava com os resultados, ante_cipadamencipalmente nesse período em que predomi- diu-se a "Campanha do Antícandidato". Ao
te, marcados. Era um jogo de cartas marcanou o arbítrio, o regime militar, e na fase .lado de Ulysses Guimarães estava a sociedas. E ele com outros comp:inheiros, jogoude redemocratização.
dade civil, representada por este modelo de
se nessa aventura pelo País irüCiro.
Descrevendo a sua própria odisséia, Ulys- homem público que os anos e Deus conserNo seu discurso, assim descreve:
ses começa:
vàm, que é Barbosa Lima Sobrinho. E, na
"Não passarão nunca os dias inaugu"Tantas vezes saí de casa podendo não comp~nhia dos líderes da Câmara, o então
rais da fascinante campanha de 1974,
voltar. Tantos não voltaram. Não saía Deputado Aldo Fagundes, e do modesto líder
praticada num barco balançando como
dividido entre ~a família e o ideal, safa do Senado, que era eu, ao tempo, percorgaivota no rio Amazonas.
inteiro, porque não vi lágrimas_ nos remos o Brasil. Mas o impressionante é que
Convocadas pelo apito, as populações
olhos, nem lamúrias ou apelos de pru- não era possível obter nenhuma colaboração.
ribeirinhas _acorriam alvoroçadas.
dência nos lábios de Mora"- a sua espo- O candidato_ já estava escolhido: ~ra o candi-
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Vinha a criançada à frente, os homens
de sandálias e torso nu, as mulheres tostadas de sol e esgotadas pela procriação
e pelo sofrimento, os cachorros latindo
e os jericos de orelhas assustadas. A pesar dos arreganhas dos meganhas da
opressão, vinham todos.
Não sabiam bem por que e para quê,
mas vinham.
Queriam ver oS acrobatas enlouquecidos pela liberdade pularem do trapézio
sem rede de resistência. Entre os atletas
estava Barbosa Lima Sobrinho, meu parceiro na postulação utópica de vice-presidente da República."

Depois, -passa a analisar outra etapa não
menos arriscada de sua vida política; a campanha pela anistia.
Nessa fase, seria imposs(vel nâ6 dtar outra
figura de extraordinária diniensão na vida
brasileira.
Assim ele o faz:
"Da Campanha Civilista, revejo -a fotografia de Rui Barbosa equilíbrando-se
em uma canoa, de terno, colete_, gravata,
chapéu panamá, sob o sol tórrido da Bahia.
São singelos, como o povo, os sím.bolosda_humanidade: a manjedoura de Nazaré, a barca pescadora de peixes e almas
de Cristo no Mar da Galiléia, a Cruz
do Calvário, os andrajos e a cabara de
Gandhi, a canoa civilista de Rui e a jangada da anticandidatura, desafiadora
dos canhões e das masmorras do militarismo.
Não passará o tropçl de Teotónio Vilela, o louco manso. Com a pregação da
anistia, arrancamoS as grades das prisões, trancadas aos familiares e dos advogados de defesa, para dizer aos presos
políticos que em breve seriam devolvidos
à famflia, à paisagem, à luta truncada
pela truculência.
Não passará o grito de "Diretas-já'',
há muito amordaçado na garganta de
cinqüenta milhões de brasileiros, dançando, abraçando, cantando pelas ruas
e praças deste imenso País.
A bandeira da Pátria não foi hasteada
somente nos quartéis e nos edifícios públicos."
A anistia foi, de fato, õU.ira página cheia
de coragem e de riscos na vida brasileira,
e Ulysses Guimarães, ao lado de tantos outros brasileiros, foi um dos condutores dessa
luta pela J:!,nistia.
O Sr. Odacir Soares- V. Ex• me permite
um apar~e, nobre Senador?
O SR. MANSUETO DE LAVOR- V. EX'
tem o. aparte.

O Sr. Odacir Soares - Quero, Prúneiramente, cumprimentar V. Ex• pelos elogios
que faz à figura do Deputado Ulysses Guimarães, que tem, indiscutivelmente, uma folha
de serviços imensa não apenas pelo tempo
em que S. Ex• passou na Liderança do
PMDB, mas, sobretudo po-rque essa folha

de serviços está recheada de atos de bravura,
de coragem, os quais, indubitavelmente, a
Naç&o _sempre aplaudiu e aplaude até hoje.
E, agora, na Convenção do PMDB, o Deputado Ulysses Guimarães inicia uma nova luta,
a luta pela implantação do parlamentarismo.
s~ EX" deixou claro. fato que não é novo,
que é uin parlamentarista e que vai, no âm·
bito do PMDB, desencadear_ essa grande
campanha com vistas à revisão constitucional
P.e 1993. É mais um ponto positivo na biografia- de Ulysses Guimarães a somar àqueles
já registrados no currículo de S. Ex' que é
muito extenso, muito longo, até mesmo pela
sua própria substância. Apenas lamento que,
neste momento em que o País caminha para
a sua plena redemocratização, em que o País
caminha para a sua modernização, é que um
partido como o PMDB não tenha mantido"
Ulysses Guimaraes· na sua Presidéncia, nem
tenha, ao mesmo tempo, levado S. EX' à Presidência da Câmara dos Deputados. Eu queria me congratular com V. Ex· pelo discurso
que faz. Realmente, Ulysses Guimarães é
uma .figurã fmpa{ no Brasil, mas, ·neste momento, vemos que S. Ex~ está perdendo aqueles instrumentos que sempre foram imprescindíveis à luta que ele sempre travou pela
redemocratização, pela moralização da ativi·
dade pública, pelo revigoramento do Poder
partidos e, mais recentemen.te, a luta que
ele está encetando pela inclusão do parlamentarismo no nosso sistema de governo. Meus
cumprimentos a V. Ex·.
O SR. MANSUETO DE LAVOR- Muito
obrigado a V. Ex•, Senador Odacir Soares.
Veja V. Ex•, fora ele hoje presidente do
PMD-B, nem tiriha praticamente sentido um
discurso como este. __ S_e fosse presidente da
Câmara.-muito menos.
Estou pedindo que seja registrado nos
Anais do Senado o discurso de um companheiro que hoje está na planície.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro.
Faz, soar a campainha.)
O SR. MA:NSUETO DE LAVOR- Encerro, Sr. Presidente. Eu _queria, em poucas palavras., resumir o meu pensamento final.
Ele como que responde a V. Ex', dizendo
que realmente não vai, não vai vestir o pijama
- expressão do Deputado Ulysses Guimarães. Vai continuar na luta.
Sr. Presidente, impossível terminar este registro para justificar o meu pedido de registro
nos Anais sem recordar a campanha pelas
"Diretas-já". E é o próprio Deputado Ulysses, no seu discurso, que a descreve:
O _verde-amarelo tremulou no peito
dos negros, das crianças, das mulheres,
dos desgraçados do meu Brasil.
O flino NaCional foi à Marselhesa da_
cofagein ·a entoar: Ave ·Brasil, i)ai da
misericórdia.
Mas o PMDB não dormiu sob os louros da vitória. Não vive do passado, vive
com o passado.
Realmente, a campanha das ''Diret3s-já''
foi um verdadeiro surto de patriotismo, de
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consciência nacional. As pessoas deixaram
de envergonhar-se, de usar os símbolos, o
Hino Nacional. Aliás, antes eram eles proibidos, até de serem divulgados como o foram
na campanha das "Diretas-já".
No presente - este é o encerramento do
-discurso- qual a bandeira do partido, quando S. Ex' deixa a Presidência do PMDB?
Segundo ele, o compromisso do PMDB, do
seu partido, é com o desenvolyimento. Portanto, será o nosso compr_~misso.
No presente, nosso compromisso
é com o desenvolvimento. Não são os
homens que conduzem a bandeira. É a
bandeira que arrasta os homens. Nossa
bandeira é o desenvolvimento e Orestes
Quércia a segue_, à frente de todos nós,
quando assume a presidência do partido.
A ba_la que mata a inflação é o desenvolvimento, não o seqüestro de poupanças populares, estiagem prolongada de
recessão-qu-e demite trabalhadores, decreta a moratória e a falência das empre~
sas, esvaziã prateleiras. A bala destinada
à inflação, por inexperiência juvenil de
pontaria, também atinge o Congresso
Nacional, pelo golpe branco contra o
Congresso Nacional, deflagrado pela
reedição ilimitada das malditas desme·
didas provisórias.
Portanto, a proposta para o presente no
discruso de Ulysses Guimarães, é a deflagração da bandeira do desenvolvimento, é a relegação da recessão, do desemprego e do arrocho salarial.
E ele diz: "Continuará empunhando essa
bandeira"-. E deixa uma mensagem da maior
importânda para tQdos nós:
"Vou para a planície, mas não vou
para casa. Vou morrer fardado, não de
pijama."
Realmente, um homem com seu passado,
com as suas lutas, com a sua história,_ depois
de 20 anos na presidência do grande partido
que é o PMDB, poderia dizer: "Vou para
casa, vou ler livros, vou cuidar dos meus netos". Mas essa frase só, Sr. Presidente, merecia e justificaria o requerimento que faço nesta ocasião, para registro, nos Anais da história do Senado, desse lapidar pronunciamento
do Deputado Ulysses GUimarães~ ex-preSidente do PMDB e, hoje, um condestável,
uma referência nacional, da vida pública, do
patriotismo, da coragem e do-Civismo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito
bem!)
DOCUMENTO A QUE SE REFERE
O SR. MANSUETO DE LAVOR EM
SEU DIRCURSO:

Presidente Orestes Quércia; dirigentes nacionais do PMDB recém-eleitos; lideranças
nacionais que integram a Comissão Executiva
que presidi, homenageados na austeriôade
e na autoridade do Vice·Presidente Jarbas
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Va:.concelos,Presidentes Mauro Benevides e

Ibsen Pinheiro, que dignificam o PMDB pelo
independente e aplicado exercício do Poder
Legislativo; talentosos Líderes Humberto
Lucena e Gcneba\do Correia: Srs. Governadores. Prefeitos. Senadore:., Deputados Federais e Estaduais, Vereadores: senhoras e
senhores convencionais; companheiras e
companheiros.
Comeco pelo começo. Pelo nosso começo:
os militantes. Sem eles_. não somos nada.
Com eles. podemos ser tudo. R~pito: o
PMDB tem o tamanho de seu_s_m_ilitantes.

Saúdo os dirigentes e representantes óo
partido. em todos os nfveis. São os timonei·
ros, que guiaram a nau da esperança democrática a tantos porcos de vitória.
O abraço fraterno, confiante e fiel cm nos·
so comandante Oreste_s Quérc;ia.
A democracia verticaliza vocações c talen·
tos. A ditadura engessa na horizontalidade
medíocres, mentirosos e corruptos.
Orestes. Quércta -e~empla a promoção democrática pelo trabalho; pela aptidão de co·
mando, pelo conhecimento do ramo, incan·
sável tocador de obras, por sempre pressentir
o caminho das urnas.
Viveu bela e ascensional história, que co·
meçou numa casinhola. no pequeno Muni·
cípio de Pedregulho. no E:.tado de São Paulo,
e tem todas as condições para terminar no
Palácio do Planalto, em Brasilia.
Para o homem, a mulher é estátua ou lápi·
de, na perigosa alternativa de Lord Byron.
Alaíde Quércia é a doce e indormida tecelã
de uma das maiores lideranças deste País.
A nova administraÇão encontrará-forte
e veterano aparelho partidário, com vinte e
sete diretórios regionais e 4.491 díretórios
municipais, sete governadores. vinte e cinco
senadores. çento e: _de~ çl_eputados federais,
duzentos e sessenta deputados estaduais, um
mil quinhentos e noventa e cinco prefeitos,
quartoze mil e oitocentos e sete ve~;cadores,
atualizado pela comunicação instantânea,
através de microcomputadores, Tac~~;ílime e
xerox. Nossas gestões juntn ~o adminivel ho~
mem público Amaral Peixoto foram atendi·
das: como último Presidente do PSD~concor
dou em transferir para o PMDB o 8" andar,
da Rua Almirante Barroso. no Rio de Janeiro. Integram também o patrímônio um coo·
junto de oíto salas. cm Bral'lilia. no Edifício
Central. SCS-BSB.
A construção da sede própria foi iniciada,
com contribuições de filiados, depositadas na
conta corrente n" 402.640. do Banco do Bra·
si!, Agêncía Central Bn~~~lia, em terreno de
10.500m 2 doado pelo então Governador de
Brasília. José Aparecido. a quem esta Convenção Nacional reitera seu reconhecimento.

Credores nunca rondaram as portas da Tesouraria. gerida com probidade c até avareza
pelo Senador Mauro Benevides e seus servidóres. comandados pela e~crupulosa diligência:- de Elizabeth Ney Leão. Saldo positivo
remanescente desafia a anemia dos apartes
financeiros. As demonstruções de receita e
despesa do PMDB sempre foram aprovadas

com louvor pelo Tribunal de Contas da
União.
Cumprimento a imprensa. o rádio e a televisão. São nossos espelhos. Às vezes defor·
ma dos_. Mas. entre outros. prestam aos políti·
coso serviço do temor, o medo da denúncia
e qa crítica. que exerce ação preventiva contra a preguiça, a ausência, a demagogia e
a corrupção.
Nosso reconhecimento a nossos funcionários. _PeQimo·lhes perdão por eventuais surtos
de mau humor e tornamos público nossa gratid;lQ pela sua apltcação, competência e sinceridade peemedebbta. No partido, seguiram
a bandeira, não o cofre.
Na minha Presidência de vinte anos, meu
abraço amigo a todos eles, personalizados em
seus chefes .. T~rezinha Cunha e sua sucessora
Cleunicj" Ch~ves.
.
Meu caloro_snaperto de mão a meu insepanível Sancho Pança, a meu fiel escudeiro,
ao monumento de sensa_tcz_. paciência e efi·
ciência. meu irmão Ü!>waldo Manicardi.
Desta tribuna mando um beijo à Mora.
Beijo de amor e de gratidão.
Tantas vezes saí de casa, podendo não voltar. Tantos não voltaram. Não saía divídido
entre ·a fumilia e o ideal_. S;lÍa- fntciro. Porque
não vi lágrimas nos olhos, nem lamúrias ou
apelos de prudência nos lábios de Mora. Re·
petidas vezes. quando chega a prudência de-sapãr-ece a coragem.
Nossos mortos, levantem-se de seus túmulos. Venham aqui e agora testemunhar que
os sobreviventes da invicta ''Naç-.:io Peemede·
bis ta" não são uma raça de poltn'ies, de vendi~
dos, de alugados, de traidores. Venham todos!
venhãrri oS-mortos de mõrte morrida, simbolizãdos em_ Juscelino Kubitschek,<;!m Têo·
tônio Vilela. em Tancredo Neves.
Venhãm -Õs mortos de ~arte -matada, en·
carnados pelo Deputado Rubem Paiva. o po:
lítko, Vlademir Herzog, o_ ç_omunicador San~
to Dias. o opei:-ário, Margarida Alves, a camponesa!
Nãq çligam que is.c:;o é passado!
Passado é o que passou. Não passou o que
ficou n_a memória ou no bronze da História.
Q PMDB é também o passado que não
passou. Não o enterramos. pois estaríamos
calando vozes que a: Nação ouviu e esquec_e_nd_Q_companheiros que não se esqueceram
de nós.
Vinte e se.te vezes de marchas "pelos cami·
nhos continentais deste P.ais, maü~ do que a
geografia territorial. descobri e sofri a terrível
geografia pa gente _e: da fome. Recordo que
não passou a saga da anticàndidaturã~
Não passarão nunca os dias inaugurais da
fascinantes campanha de 1974. praticada num
barco balançando como gaivota no rio Ama~
zonas.
Convocadas pelo apito, as populações ribeirinhas acorriam alvoroçadas.
Vinha a criançada à frente. os homens de
sandálias e torso nu, as mulheres tostadasde sol c esgotadas peta procriação e pelo sofrimento, os cachorros latindo e os jericos de
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orelhas assu&tad:.u;. Apesar-dos arre-ganhos
dos meganhas da opressão. vinham todl>S.
Não sabiam bem por que c para que, mas
vinham.
Queriam ver os acrobatas enlouquecidos
pela liberdade pularem do trapézio sem rede
de resistência. Entre os atletas estava Bar·
bosa Lima Sobrinho. meu parceiro na postulação utópica de Vice-Pr~idente da RepUblica.
Da Campanha Civilista, revejo a fotografia
de Ruí Barbosa equilibrando-se em uma cunoa. de terno, colete, gravata. chapêu panrimá, sob o sol tórrido da Bahia.
São singelos, como o povo, os slmbolos
da humanidade: A manfedoura de Nazaré,
a barca pescadora de peixes e almas de Cristo
no mar da Ga\iléin. a Cruz do Calvário. os
andrajos e a cabra de Gandhi. a canoa civilista de Ruí e a jangada da anticandidatura.
desafiadora dos canhões c das masmorras do
militarismo.
Não passará o tropel de Teotônio Vilela,
o louco manso. Com a pregação da anistia,
arrancamos as grades das prisões. trancadas
aos Ú\mílíares e aos advogadof. de defesa. para dizer aos presos políticos que breve seriam
devolvidos à famt1ia, à paisagem. à luta truncada pela truculência.
NãO passará a grito de "Diretas-já". há
muito amordaçado na garganta de cinqüenta
milhões de brasileiros, dançando, abraçando.
cantando pelas ruas e praças dest\! imenso
País.
A bandeira da Pátria não foi hasteada somente nos quartéis e nos edifícios públicos.
O verde-amarelo tremulou no peito dos
negros. das crianças. das n:tulheres. dos des·
graçados do meu Brasil.
O Hino Nacional foi a Marselhesa da coragem a entoar, Ave Brasil, pai da misericórdia.
Mãs o PMD B não dormiu sob os louros
da vitória. N<1o vive do passado, vive com
o passado.
No presente. nosso compromisso é com o
desenvolvimento. Nã~ são os homens que
cOnduzem a bandeira. E a bandeira que arrasta os homens. Nossa bandeira é o desenvolvimento e Orestes Quércia a segue. à frente
de todos nós.
A bala que mata a inflação é o desenvolvimento, n;1o seqüestro de poupanças popu·
lares, estiagem prolongada de recessão que
demite trabalhadores, decreta a moratória e
a falência das empresas. esvaziaa prateleiras.
A bala destinada à inflação, por inexperiência
juvenil de pontaria. também atinge o Coo·
gresso NacionaJ. pelo golpe branco contra
o Congresso Nacional,_ de_flagradn pela reedição ilimitada das malditas desmedid~ provisórias.
O PMDB enquadra o desenvolvimento na
conceituação imortal da encíclica Populorum
Progressio, do Papa João XXIII. Desenvol·
Vímen-to parã ·o-páVõ: não para elites insadá·
veís, desenvolvimento pS.m a repescag"em pC·
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lo bem-estar de homens. mulhere~ e crianças.

(PRONUNCIAMENTO D.O DEPU-

Para o PMDB, desenvolvimento é o novo
nome da paz interna e internacional.

TADO ULYSSES GUIMARÃES, AO
PASSAR A PRESIDtNCIA DO
PMDB AO EX-GOVERNADOR
ORESTES QUÉRCIA, PROFERIDO
NA IX CONVENÇÃO NACIONAL
DO PMDB, REALIZADA EM BRASIL/A, NO DIA 24 DE MARÇO DE

O primeiro dever do Estado é a justiça,
no magistério genial do juriMa Von lhering.
No Brasil. o Estado tem sido omisso. cartaria!, politicamente inepto, socialmente genocida.

Não é o único culpado. mas é o grande
culpado.
Os números o incriminam: é de 53% a cãrga tributária indireta, que onera igualmente
os desiguais da fortuna e do pauperismo, e
somente 15% a dos impostos diret'Os.
E.<;te Estado haveremos de defini-lo.
Desenvolvimentt) é o acsafio de nossa ge-

ração, para que não sejamos amaldiçoados
como cúmplices do massacre de irmãos.
Atemorizemo-nos com a advertência apocalíptica de Charles Maurra ante o massacre
social, "O que espanta é a ordem, n::lo a desordem".
Irrefutavelmente. neste País as coisas vão
mal. Vão de mal a pior.
Muitos morrem de receita, milhares morrem de fome.
O PMDB que reparríar o Brasil de Juscelino Kubitschek, isto é, o Brasil da esperança
e do otimismo, o Brasil de Pelé. de Maria
Ester Bueno, de João doRulo,_o Brasil das
estradas desbravadoras do Oeste. que costuram a unidade nacional, o Brasil de Brasília.
Eis o logotipo do PMDB: Desenvolvimen·
to já.
Meus irmãos!
AmooPMDB!
Permitam que agora fale de mim.

Já fiz discurso com amor e com cólera.
Com cólera, não com raiva. Em política. raiva, só fingida ou comhinada.
Este discurso eu escrevi com o coração e
o leio com olhares úmidos.
Na política, mais difícil du que subir, é
descer. É descer _não carregando o fardo podre e sujo da vergonha. Descer n5.o desmoralizado pela covardia. Não descer com as mãos
esvaziadas pela preguiça e pela impostura.
Não descer esverdeado pelas cólicas de inveja
aos que nos emulam, que nos sucedem ou
superam.
Vou livre como o vento, cantando e transpúeiite
ã

como ronte:·------ ----- -- ------------- -

Desça.
Vou para a planície. mas não vou para casa.
Vou morrer fardado, não de pijama.
Política se faz na rua ou com a rua.
Vou para a rua, porque o Governo desgoverna a rua.
Para o povo, o PMDB escorraçou o autoritarismo castrense. O PMD-B. com o povo.
removerá do Estado um século de carência
replublicana.
Meu filho PMDB:
Vá em frente. Caminhe rumo ao sol. qU'e
é luz. não rumo à lua, que_ é noite.
Que -Deus te abençoe e a Pátria ateste:
Cumpriste o teu dever!

199/ ).

'COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES.-Aluizio Bezerra- Amazonino Mendes
- Amir Lando- Antônio Mariz- Áureo
Mello - Coutinho Jorge - Flaviano Melo
- Ge_rsoo_Camata -.Gui_ihçrm~ Palmeira
-Humberto Lucena - Josaphat Marinho
-José Paulo Bisai - Jutahy Magalhães Márcio Lacerda -= Maurício Corréa --::- Nelson Carneiro - Odacír Soares - Valmir
Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Sobre ""11. mesa, requerimento que será lido
pelo Sr. 1" Secretário:
É lido 6 seguinte

Março àe 1991

nos dias 22; 23~-e24 de março
de 1991.
Sala das Sessões. 25 de marçQ_ de 1991.
- Senador Mansueto de Lavor
'
(À- Comissâo Diretora)Deputado~.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)O requerimento lido será submetido à decisão da Mesa Diretora.
Sobre a mesa; requerimento que será lido
pelo Sr. 1" Secretário.

:E lido e aprovado o seguinte:
REQlJERIMENTO N• 85, DE 1991
Nos termos regimentais. re_queiro que não
seja realizada Sessão do Senado no dia 2B
do corrente. nem haja expediente em sua Se·
cr.etaria~

Sala das Sessões, 25 de_mar_ço de 1991.
- Senador_Epitácio Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Aprovado o requerimento, será cumprida a
deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)~gotado

REQUEÍUMENTU N• 83, DE 1991
Tendo sldO convidado a participar da úefC_gação do Brasil junto ao Parlamento LatinoAmericano. no período de 2.S de março a
12 de abril de 1991, a fim de participar da
X Confe~ência Interparlamentar dos Parlamentos Europeu e Latino-Americano. solicito me seja concedida autorização para desempenhar essa missão. nos: termos do arts.
55,111. da Constituição e 40; § 1". a do Regimento Interno.
Esclareço que deverei estar ausente do Pais
durante cerca de 16 dias.
Sala _das _SeSsões, 25 de março de 1991.
- Senador-Nelson Carneiro.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)O requerimento lido será remetido à Comis.são de Relações Exteriores e _Defesa Nacional; devendo ser apreciado após a Ordem
do Dia da presente sessão, nos termos do
§ 31', do art. 40 do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Sobre a mesa. requerimento que será lido
pelo Sr. 1" Secretário.
_~ !}_'!?_ () seguinte

REQUERIMENTO N" 84, DE 1991
Excelentfssimo Senhor Presidente do SenadO Federal
Nos termos do art. 210 do Regimento ln·
temo do Senado Federal, requeiro a transcrição O.o Diário do Congresso Nacional, para
que conste dos Anais do Senado, do discurso
proferido pelo Deputado Ulysses Guimarães
no_encerramento da Convenção Nacional do
PMDB, realizada no Plenáfio da Câmara dos

o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à - ----

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N" RR. DE 1989-COMPLEMENTAR
Discussão. cm turno único, do Projeto
de Lei do Senado n" RR, de 1989-Complementar, de autoria do Senador João Menezes, que regula o direito de greve dos
servidores públicos civis e dá outras proVidências. tendo
PARECERES. sob n'"193, de 1989,
e 399, de 1990, da Comissão
de Assuntos Sociais, 1" pronunciamento: favorável ao projeto nos termos
do substitutivo que oferece; 2~ pronunciamento: pela prejudicialidade da
emenda apresentada ao projeto nos ter-

mos do. art 235, !L d; do Regimento
Interno.
Sobre a mêsa._requerimento que será lido
pelo Sr. 1',. Secretái'ío.
É lido e aprovadO o ~eguinte:

REQUERIMENTO N• 86; DE 1991
NOs termÕs-do art. 279, alínea a, do Regimento Interno, requeiro adiamento da discussão do Projeto de Lei do Senado n" 88,
de 19R9- Complementar. a fim de que sobre
ele seja ouvida a Comissão de ConstitUiçãO,
Justiça e Cidadania.
Sala das Comissões, 25 de março de 1991.
- Esperldião Amin
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O Sr. Dirceu Omteiro, ]·· Secretário,_
deixa a cadeira da presidência que é ocu~
pada pelo Sr. Mauro Bencl'ides, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidcs)
-Aprovado o requerimento, a matéria sai
da Ordem do Dia para a audiência solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevide~)
-

Passa-!:ie à apreciação do Requerimento

n" lH. de 1991, lido no Expediente, de autoria
do Senador Hugo Napoleão. para participar
da Conferência lnterparlamentar. _dos_ Parlamentos Europeus c Latino-Americano.
Solicito ao nobre Senador Jonas Pinheiro
o parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP.
Para emitir parecer, Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente. Srs. Senadore!;,-º- nosso
ilustre Par. Senador Hugo Napoleão, encaminha requerimento à Mesa que, distribuído
à Comissão de Relaçõe~ Exteriores ç Defesa
Nacional. vem a mim para relatar.
Pretende o requerente participar da 10•
Conferência Interparlamentar dos Parlamen·
tos Europeu e Latino-Americano. Tratando-se o evento de grande importància para
o Senado. opinamos favoravelmente ao deferimento do requerimento.
Ê o parecer, Sr. Preside_vte.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide:s)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica-concedida a licença Solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
- Passa-se à apreciação do Requerimento
n"' 82, lido no Expediente, de autoria do Senador Ronan Tito, p-ara partiCipar- da Confe·
rência Interparlamentar dos Parlamentos Europeu e Latino-Americano.
Solicito ao nobre Senador Jonas Pinheiro
o parecer da ComissãQ de Relações Exteriores e Defe.sa Nacional.
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB - AP.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a matéria
é assemelhada. Trata-se do Senador Ronan
Tito que solicita licença para participar da
10" Conferência da Conferência Interparlamentar dos Parlamentos Europeu e Latino~
Americano.
'
Por tratar-se de eY_ent_o__d_e relevante impor~
tância para o Parlamento brasileiro, somos
favoráveis a que seja deferida a licença.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram
permanecer sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
-- Passa·se à apreciação do Requerimento
no 83, lido no Expediente, de autoria do Sena·

dor Nelson Carneiro, para participar da Corlíerência Intúj)arlamentar dos Parlamentos
EuroPeu e Latino-Americano.
Solicito ao nObre Senador_ Jonas Pinheiro
o Parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa NacionaL
o·sR.. JONAS P!r-;HEIRO (PTB- AP.
Para emitir parecer. Sem revisão- do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, a matéria
é relativa à participação do Senador Nelson
Carneiro no 10" Congresso lnterparlamentar
dos Parlamentos Europeu e Latino-Americano.
-Vindo à Comissão de _Relações Exteriores
e Defesa Nacional e distribuído a mim para
relatar, o parecer .t! favorável à concessão da
licença.
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
-Em votação o requerimento.
Os Srs. Sen_a._dor~ _ que o aprovam queiram
permanecer sé:O.tados. _(Pausa.)
Aprovado.
Fica con~djd_ª a Iit:_enç? SC?Iici_!ada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
- Sobr_e_-ª mesa, cc.municações que serão
lidas pelo Sr. _P Secretário.
Sáo_lidas as seguintes:

COMUNICAÇÓES
Em 25 de març_o de 1991
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Exce·
léncia que me ausentarei do País a partir de
28 de março a 12 de abril, para, devidamente
autoriz~do pelo Senado, na forma do art. 32,
lU, § 3°, do Regin:i<,!ritõ Interno e 55, III,
da Constituição, participar da 10~ Conferên·
cia Interparlamentar dos Parlamentos Europeu e Latino-Americano._
Atenciosas saudações - Senador Nelson
Carneiro.
Brasilía, 25 de março de 1991
Senhor Presidente,
Conllmico _a Voss·a Excelência que, devidamente autori:Zadp pelo Senado Federal, me
ausentarei dos trabalhos da Casa no período
de 28 de março a 12 de abrii/91 em viagem
ao estrangeiro, para participar da 1O• Conferência Interparlamentar dos Parlamentos Eu~
ropeu e Latino-Americano.
Aproveito a oportunidade para renovar a
Vossa Excelência protestos de estima e distin_
ta consideração.
Cordialmente- Senador Hugo Napoleão.
Em 24-3-91

Senhor Pfesidente,
Comunico a V. Ex•, na forma regimental,
que estarei ausente do País, entre os dias
25 do corrente a 5 de abril. -Senador José
Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)
-O expediente lido vai à publicação.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lavoisier- Maia. (Pausa.)
S. Ex~ não se encontra no. plenário neste
momento.
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Concedo a palavra ao nobre Senador Ney
Maranhão. (Pausa.)
S. Ex• não se encontra no plenário neste
instante.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor. (Pausa.)
S. Er já ocupou a tribuna hoje.
A palavra está facultada aos Srs. Senadores
que a desejarem utilizar.
O Sr. Cid Saboia de Carvalho- Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (MaUro Benevides)
--Concedo a palavra a V, E_x~

O SR. CID SABOtA DE CARVALHO
(PMDB- CE. Pronuncia o. seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, peço
a palavra, nesta tarde um tanto quanto tranqüila no Senado Federal, para a abordagem
de um temá que reputo polêmico.
Muito se fala na reforma constitucional,
e a idéia que há no País, uma idéia mal produ·
zida e pessimamente distribuída, a idéia repito - é de que teríamo~ uma reforma
constitucional de tal monta, de tal expressão,
que até pareceria uma nova Assembléia Nacional Constituinte.
Isso, no entanto, não corresponde à verdade dos -dispositivos da própria Constituição
Federal. TemOs os arts. 29 e 3~ das Disposições Transitórias em que este assunto é
mencionado.
Na verdade, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a reforma constitucional de que fala o
art:- 3~ nadã mais é do que o plebiscito de
qUe fala o art. 29 Há uma interdependência
de um art. e outro, os arts, 2~ e 3~ das Disposições Transitórias d~ Constituição_ Federal
do Brasil, de 5 de_ outubro de 1988.
Isso é importante, Sr. Presidente, em razão
de precisar haver um quorum naturalmente
para o exame desse assunto e um quorum
natural das emendas constitucionaiS para to~a_e qualquer emenda que seja oferecida ao
exame da Câmara dos Deputados e do Senado da República.
A reforma constitucional não vai além.
Aquela prevista nas disposições transitórias
não vai ªlém da forma e do sistema de governo. É_ o plebiscito, é o povo quem vai fazer
a reforma constitucional.
É preciso que isso fique muito claro: a reforma constitucional antevista na própria
Carta refere-se exclusivamente à aptidão direta dO povo pelo voto em apuraÇão plebiscitária, para sabermos qual o sistema de governo. É plebiscito, é o povo quem vai fazer
a reforma constitucional.
-Hoje, no entanto, Sr. Presidente, por conta
disso, muitos querem assumir a posição que
..._é deferida diretamente ao povo. Somos muito
acostumados aos acontecimentos indiretos,
aos_ fenômenos indiretos.
Tivemos uma: série de ocorrências por critérios inditetos dentro do funcionamento do
Estado brasileiro, mas foi a própria Constituição de 1988 quem consagrou as fórmulas
de conSulta ao povO, fórmulas mais pre:;en. tes, em_ que o povo diretamente dirá sua posi-
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e sUã.--pi€ferériCia sobre

qual a forma e qual o sistema de governo.
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex• me perR
mite um aparte?
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO-

Ouço V. Ex• com todo o prazer.
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Cid
Saboia de Carvalho, V. Ex' está_levantando
um problema que deve ser uma preocupação
do Senado Federal. A Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, por exemplo,
amanhã, deverá, sob_aFresidência do Sena-

dor Nelson Carneiro, que terá substituição
eventual do Senador Maurício Corrêa, propor um debate aqui, no Senado Federal, a
respeito dos limites dessa revisão constitucionaL Deveremos trazer a esta Casa os mais
importantes juristas, que estão com. idéias
conflitantes a respeito desses limites. Compete a n6s, no Senado, fazermos um debate
a esse respeito. Com propostas da Presidênw
cia 'da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania iremos amanhã, provavelmente,
resolver se deveremos ou não começar um
debate nesta Casa_ spbre esse assunto que V.
Ex• traz a debate neste momento.
O SR. CID SABOIA DE CARVALHOO aparte de V. Ex• é muito importante pótque a Comiss-ão de Constituição,_ Justiça e
Cidadania, agora com um presidente de m~is
.peso..e.de_ mais expressáo_:-_o_S_e_na_Oor_ Ne;lson
Carneiro, haverá de se intrometer nesse assunto, nele se aprofundar para buscar o juízo
~dos juristas brasileiros,
Dou meu depoimento, como constituinte,
como muitos de n6s aqui poderão falar como
constituinte. Estamos nos lembrando da luta
dos poucos monarquistas na Assembléia Nacional Constituinte, mas que-conseguiram
certo êxito quando incluíram no art. 2" a perspectiva da volta à monarquia.
Isso até parece brincadeira, mas, na yerdade, foi uma conquista do monarquismo na
extensão da Assembléia Nacional Constituin-

te.
O Sr. Mansueto de Lavor um aparte, nobre Senador?

Permite-me

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Concedo o aparte ao nobre Senador.

O Sr. Mansueto de Lavor - Considero da
maior ímportància a Hriha do pronunciamento de V. Ex\ no sentido de apressarmos esse
debate. É importante certas definições já antecipadas como os locais, os fóruns competentes, que com certeza serão as Comissões
de Justiça do Senado e da Câmara. Há poucos
dias, tive oportunidade de participar de um
simpósio promovido pela OAB do Distrito
Federal sobre este tema: Revisão _Constitucional. Dentre os expositores desse simpósio
estavam eminentes e reconhecidas autoridades jurídicas· do País, como, por exemplo,
Paulo Bonavides, Geraldo Ataliba, Josaphat
Marinho, Nelson Jobim.
Na realidade, a tese predominante evitoriosa entre esses jurístas e nos debates que
se seguiram é que essa revisão constitucional

não será uma revisão ampla. A Constituição
não viti zerar para a partir do dia 5 de outubro
de 1993 começarmos como que uma nova
Constituição. Não! A tese que_ se propõe enR
tre- -o mUrido jurídico, entre esses juristas é
a de que a revisão vai depender da vontade
pOpular expressa num plebiscito do dia 7 de
setembro de 1993. Só a partir do resultado
desse plebiscito é que se vai saber o que fazer
em termos· de revisão e em cima da vontade
expressa pelo povo. Essa visão estrita da revisão co"nstitucional é predominante entre os
principais jurísfas e constituclorialistas brasileiros. Então, desde já, também as Comissões
de Justiça da Câmara e do S_e_nado devem
começar a trabalhar em cima das discussões
dessas propostas para não serem surpreendidas no seus projetas. É da maior importância que a comissão, reComeçando os seus
trabalhos, que teve_na_Pre_si_de_ncia de V. Ex•
nuiii.a fase áurea e que continu-ará na PtesiR
dénda- de Nelson Carneiro e de Maurício
Corn'!a nessa fase de plenos trabalhos, será
um amplo centro de desenvolvimento jufídico, centralizando as nossas discussões nesses
temas ftiliâamentais: como faremos a revisão
cóhStituCional de 93, como íriterpretar os arts.
2-9 e 3~ do Ato das DisposiÇões Transitórias.
É claro que temos muitas lições a aprender,
muitas discussões a encetar, também para
que os projetas de revisão constitucional sejam preparados de acordo com a melhor in-

terpretação de5ses dois dispositivos. O que
não for pOsSível atrã.vés deles, nO seritido de
aperfeiçoamento do texto da Constituição é muito bom, mas não é prefeito - far-se-á
pelO caminho da emenda constitucional, com
o quorm:ii-específico para o caso. Meus parabéns a V. Er e agradeço a oportunidade do
pronu~ciamento.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOMuito obrigado, Senador Mansueto de Lavo-r·. V. Ex' trouxe essas informações, da
maior importância para a linha do meu raciocínio.
"No dia 7 de selembro de 1993, o eleitoi:adõ definirá, através de plebiscito, a
forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo (parlam_entarism_o ou presidencialismo) que
devem vigorar no País.
§ 1~ -Será assegurada gratuidade
na livre divulgação dessas formas e sistemas, através dos meios de comunicação
de massacessionários de serviço público.
§ z~ -O Tribunal SUI!_erior Eleitoral, promulgada a Constituição, expedirá as normas regularilenta.doras deste artigo.
o art.- 39 com plena dependência com relação ao 29, ou uma conseqüência do 2?, diz:

"Art. 3~ A revisão constitucional será realizada após cinco anos, contados
da ·promulgação da Constituição, pelo
voto da maioria absoluta dos membros
do Congresso Nacional, em sessão unicam_eral."
Apenas para a forma de Governo e para
o sistema é que haverá esse quorum, haverá
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essa votação unlcameral. Isso é importante,
Senador Mansueto de Lavor, porque as
emend_as serão examinadas no Senado~ como
Câmara Alta, se aqui nascidas, ou ser_ão examinadas na Câmara Baixa, se lá nascidas,
e onde tenham nascidas, se aprovadas, seguirão para a Câmara seguinte. Então, as matérias serão examinadas, isoladamente, pela
Câmara e pelo Senado, as reformas constitucionais que porventura sejam propostas atraR
vés de emendas. Mas isso não é a reforma
constitucional em stricto senso, a reforma
constitucional de que falam os arts. 2? e_ 3?
do Ato das Disposições Constitucionais Transit6ria,s.
O Sr. Odilcir Soares -Permite-me V.
um aparte?

Ex~

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOOuço com ro.J.Iito prazer V, Ex•, Senador Odacir Soares.

O Sr. Odacir Soares- V. EX'" aborda com
absoluta precisão jurídica essa questão. Na
realidade, a meu ver, salvo melhor juízo de
especialista na metéria, entendo que a reforma é inferior à revisão, que a reforma está
inserida na revisão. A reforma, faz-se permanentemente, pode se fazer permanentemente
com o quorum especial, com o quorum privilegiado, ao contrário da revisão. Para a revisão, o quorum cai; mas só cai para a discussão

e votação do sistema e forma çle govemo.
Aliás, já li isso em eminentes autores, em
elllinentes constitucionalistas, Creio que V.
Ex~ toca, nesta tarde,_ num assunto da maior
importância para o País, porque se vem criando uma· perspectiva, a meu ver a falsa em
relação a, essa questão da reforma ou da revisão constitucional, completamente alheio
-àquílo que está hoje no corpo da Constituição
Federal. A revisão de que tratam os arts.
2? e 39- o 3° trata do _quoiiim, conseqüente
ao zo, a meu ver, e parece-me ser essa também
a opinião de V. Ex", como a de eminentes
constitucionalistas que já tive o privilégio de
ler- circunscrev_e~se- parece· me - ã forma e ao sistema de governo. No mais, as
discussões todas que se travam referem-se
à reforma que aqui deve ser feita, confonne
V. Ex~ disse muito bem, por emendas que
podem ser apresentadas a qualquer tempo
- algumas já estão tramitando no âmbito
das duas Casas - e votadas de per se, em
cada Casa, conforme V. Ex~ também explicitou de forma magistral. De modo que estou
de pleno acordo com o que V. Ex~ diz. O
debate é importante e atual também do ponto
de vista político das_ expectativas que se estão
criando neste País em relação a essa revisão
ou a essa reforma, na medida em qu_e se pre~
tende, ãs vezes por desconhecimento da teoria constitucional, confundir reforma com revisão ou submeter a revisão à reforma. Esta
é uma outra discussão: o que é mais amplo,
a revisão ou a reforma? Entendo, salvo melhor juízo, como já disse, que a revisão é
mais ampla; a reforma está inserida na revisão. Toda reforma está inserida num processo
de revisão, que seria mais amplo. Era esse
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o aparte que eu queria.,~ dar a V. Ex', agradecendo a oportunidade.

O SR. CID SABOIA DE CARVALHO Além do mais, Senador Odacir Soares, no
momento em que mudar a forma ou o siste- ~
ma, imediatamente virão as adaptações. Isso
aí é que é a substância da alteração constitu:
cional no prazo de cinco anos após a vigência;
isto é, o povo se manifesta. Então, digamos,
o povo quer a monarquia- eu estou brican-

do, falando monarquia, porque sei que não
há nenhum aqui-, o povo se manifesta pela
monarquia ...

O Sr. Mansueto de Lavor - Mas, como
Ex~ diz isso? Afirma assim?

V.

O SR. CID SABOIA DE CARVALHOPorque os monarquistas têm que ser caçados
com lentes de aumento.

O Sr. Mansueto de Lavor - Eu queria
informar a V. Ex~ que nesse simpósiO da OAB
-DF, no do dia debate sobre m()narquia
e república como forma de governo, a exposição apresentada pelo representante da monarquia foi delirantemente aplaudida; e, realmente, podia ser que houvesse_ candidatos
a barões, príncipes etc. Mas a questão foi
colocada de maneira inteligente, de tal modo
que colheu aplausos até mesmo daqueles que,
por certo, não escolherão essa forma de estado ou de governo. ~credito que essa discussão sobre monarquia é importante nesse ponto. Derrubada a cláusula pétria, isto é, aquela
proibição de não se tentar a introdução da
monarquia no País, se estabelece, realmente_,
uma ampla discussão, admitindo-se até mesmo uma forma de governo que já parecia
superada. De modo que, na realídade, brincadeira à parte - normalmente temos uma
disposição para o ri~o. quando se fala em
restauração do regime monárquico no País
- , a história dá muitas '"'voltas ...

O SR. CID SABOIA DE CARVAI,HO O mundo dá muitas volta-., levando a hisióriã
com ele.

O Sr. Mansueto de Lavor- Veja V. Ex•
que depois de mais de dois mil anos Israel
conseguiv_ fazer com que a sua língua, que
estava morta, se tornasse uma língua viva.
Parece-me, pelo visto, que o sentimento mo~
nárquico de alguns segmentos não está morto, mas, com certeza, não são majoritários,
e eu não quero me filiar a eles. Sou republicano e parlamentarista, mas não vamos menosprezar esses segmentos moi"! irquicos que
existem por aí afora. Creio que realmente,
o importante é essa discussão. 1-". discussão
é democrática e importante t .... · obre o sistema de governo quanto sobre a forma de
governo.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOPois -.e então, imaginemos que. o poVo se
manifeste no plebiscito pela forma monárquic<Í, fatalmente terá que se manifestar pelo
parlamentarismo, como conseqüência. E,
conseqüentemente, ainda, a Consti_tuiÇão terá que ser toda alterada, adaptada, para termos um imperador, um rei. É isso de que

fala a DisposiçâO-TtãhsftOria n~ 2 e a Dispo·
sição Transitória n~ 3. Esta dá o processo
para a de n9 2. A revisão é em cons_eqüência
do plebiscito.
O Sr. Nelson Carneiro V. Ex• me permite
um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-.
Ouço o ilustre Senador Nelson Carneiro.
O Sr. Nelson Carneiro - V. Ex• soube
focalizar um assunto da maior relevância e
chamo a atenção dá--Casa para um debate
que, certamente, será. travado na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania. Mas
gostaria de aproveitar a oportunidade, já que
vários dos membros desta comissão estão presentes no plenário, para lembrar que a reunião da comissão, que geralmente se realiza
às __quartas-feiras, às 10 horas, será realizada
amanhã, terça-feira, às 10 horas da manhã,
já que depois de amanhã será quarta-feira
de trevas, de modo que possam todos estar
presentes. Nessa reunião será objeto de exame a sugestão, generalizada, de travar-se um
debate- amplo, com a preseriça de eminentes
juristas deste País e do estrangeiro, sobre a
real interpretação desse dispositivo. Muito
obrigado a V. E;s:•
O SR. Cl!> SABÓIA DE CARVALHO -.
Sou eu quem agradece, Senador Nelson Carneiro, V. EX" fala na condição de Presidente
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Mas estou trazendo essa advertência- não
sei se V. Ex'~ concordam comigo - porque
a partir do momento em que a população
brasileira passa a acreditar- e digo.!sso me
referindo diretamente ao Senador Josaphat
Marinho, que é _um estudioso no assunto que estamos às vésperas de uma nova Constituinte, esta Constituição, que já encontra na
Presidência da República um grande adversário, fica abSOlUtamente descredenciada. As
pessoas. ãcha.Ôl que não é mais preciso cumprir esta Constituição; acham que não deve
mais haver preocupação com o controle dos
juros reais em 12% ao ano. Ninguém se preocupa mais com a regulamentação dos direitos
dos trabalhadores e, muito menos, com o
aperfeiçoamento da reforma agrária através
de leis outras_ que se somem à Carta. Todas
as pessoas se despreocupam e a Constituição
passa aSer envolvida por um processo social,
por uma inteiração absolutamente adversa a
ela, e a Nação vai para o caos) Fala-se numa
reforma constitUCional, que lião- vai- haver
própria e necessariamente, senão quanto à
forma e ao sistema_ de _G_overno;_ o resto é
emenda constitucional, como já há muita
emenda' constitucional_ tramitando _aqui!
A "febre" de emendas constituciOnais foi
tão grande, Senador Josaphat Marinho, que
até disposições transitórias têm propostas de
emenda constitucional, apesar da minha advertência nesta Casa de que as disposições
transitórias, ~quando cumprem seus efe-itos,
se extinguem. Não há o que ndorrilar numa
disposição ,tr.::.nsit6iia, exceto antes de ela
produzir efeito. Ela tem termo, porque é uma
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lei temporária. A disposição transitória é
temporária! Ou se limita pelo tempo, ou se
limita por um fato dentro do tempo! Então,
como ficamos? Introduz-se na sociedade uma
série de versões que vão ao fenômeno da
psicologia social, e esses fenômenos de psicologia de grupos tratam de desmoralizar a ordem constitucional vigente e, com isso, Se
leva o País ao caos institucional em pleno
caos económico.
O Sr. Josaphat Marinho ~~Permite-me V.

Ex- um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOOuço V. Ex', nobre Senador Josaphat Marinho.
"O Sr. Josaphaf""Marinho- Exatamente,
é firine a ponderação de V. Ex• Muitos estão
dando a impressão que a atual Constituição
é provisória.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOExatamente, quando, n"a Verdade, não é. É
uma lei perpétua, dentro da classificação natural das leis quanto à duração, porque nós
sabemos que as leis perpétuas, muito embora
perpétuas podem dUrar até um_ mês, mas são
feitas sem preocupação com a data final de
sua aplicação.
O Sr. Josaphat Marinho - Poucos estão
atentando em se -admitir que na forma dos
arts. z~ e 3~ do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias toda a Constituição vai
ser reformada pelo processo excepcional neles previstos, a parte permanente da Constituição que perderá sua eficácia.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOExato. V. Ex• observa muito bem.
Então, a minha palavra é de advertência.
Lamento muito que essas palavras pronunciadas aqui, no Senado, não tenham o eco
social necessário, para que a Nação escute
e saiba da responsabilidade que nós, como
Senadores da ~epúbHca, temos quanto a isto.
As idéias que temos, que recolhemos n'a imprensa, até da entrevista de um artista ... Estava lendo uma entrevista de um artista, do
Lula entrevistando a Rita Lee e a Rita Lee
entrevistando o Lula .. ,
O Sr. Odacir Soares- Quem é o artista
a que V. Ex• se refe:re?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOEvidentemente que é a Rita Lee.
O Sr. Odacir Soares- Obrigado.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO Se o Lula fosse artista, ter-se-ia Saído muito
bem naquela história do aborto teria muito
que alegar naquela oportunidade, saindo vitorioso, inclusive, no pleito que viria a seguir.
Se fosse a Rita Lee, tinha ganho do Presidente Fernando Collor aquele debate.

e

O Sr. Odacir Soares - Mas na forma da
condenação do Tribunal do Júri-aqui de Brasilia, teria sido condenado a 1 ano e 8 meses,
com dir~ito a sursiS. --
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O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO-

A verdade é que, na entrevista, a cantora
Rita Lee, entre outras bobagens que pouco
se espera de uma pessoa que produz rock...
O Sr. Odacir Soares - Depende também
do entrevistador, não é, nobre Senador?
0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO__
Depende também. Na verdade, "nenhum de
nós daria jeito nessa entrevista.

-osr.OdacirSoares-V. Ex• leu o discurso

do Presidente?
O Sr. Mansueto de Lavor- Li o discurso
e não entendi _essa frase.

O Sr. Odacir Soares- A frase tem que
ser lida no contexto do discurso.
O Sr. ManSUeto de Lavor- Ent<"io, es!>a
contraposiÇãO parece- que está~na -moda e i~
vadiu o Palácio do Planalto. entre Brasília
O Sr. Odacir Soares- Se_o entrevistador
e 0 Brasil. É verdade que houve uma fase
aqui, há 'cútos vícios como há no Rio de
for criativo, a entrevista geralmente sai bem.
O SR. CID SABÓÍÁ DE CARVALHOJaneiro, São Pau!o. Recife: de abuso por parO fato e que ela fala em _Bí-asília cOffio se te de funcionários do poder público, mandatários do poder público em excesso no uso
aqui fosse um local de marginais. O político
é um marginal. Marginais somos· Dós, que
Ua coisa púhlíca. mas isso -não é privilégio
estamos aqui, trabalhando, zelando, pelaRe- de Brast1ia, absolutamente. Não vejo por que
pública. Nós é que somos marginais~
co-ntrapor Brasl1ia ao BrasiL Do ponto de
Mas não somos nós que defendemos a cu!vista do poder, Brasília. hoje, não se contratora brasileira; marginal é quem introduz papõe ao Paí.-., porque quem está aqui em Bradrões contrários a nossa cultura-:- no caso, st1ia é enviado ou mandado pelo povo. Senaela, que introduz, aqui, na cultura brasileira, dor. deputado, não temos mais "biónicos".
noscostumesbrasileiros,hábitosimportadós.
Nem mesmo o Presidente da República é
Hoje, quem é entrevistado neste País, vem
"hiónico". Portanto, Sua Excelência está lá
com essa bobagem: os políticos, _qu-e estão porqu~ foi m_andado pelo povo brasileiro. É
em Brasília; Brasília é issO; Brasr11a é aquilo. verdade que o povo, hoje. está, em grande
Não se tem noção do que é Brasaia, não
parte arrependido, porque o colocou em Bra·
se tem noção da responsabilidade parlamensília. Mas veio por vontade do povo. Então,
tar. Em Brasilia há um palco, que é o Con- não há _quê contrapor Brasl1ía ao Brasil. Eu
gresso Nacional, onde só repercute o que é
não entendi,, realmente, essa frase do discur·
negativo.
so presidencial. Não sei por quê? E, se se
Eu já diSse aqui que aquele ratinho que
vai para a parte humana. social. Brasi1ia, ho·
apareceu durante os trabalhos da Assembléia je, é o retrato do Brasil. :é uma cidade prati·
Nacional Constituinte s6 foi enfrentado em camente cheia de problemas. de favelas. de
matéria de repercussão por um mUrro pe-rpessoas que vêm aqui como que procurando
nambucano. Um pernambucano levou ou
uma tábua de salvação e não encontram. Bra·
deu um murro, já não me lembro mais. Esses saia, hoje, _está parecida com Washington,
dois fatos foram da maior repercussão na As- -- onde aquelas populações negras fugindo da
sembléia Nacional Constituinte.
discriminação raci<il, principalmente dos esOs outros fatos, como. o estudo do Sistema
ta~os do Sul_, foram para lá e, hoje, a popuFinanceiro Nacional, a luta para salvar o Ban- lação é mais de 80% formada por pessoas
co do Brasil, a luta para tomar a Caixa Eco- negras.· Negra não apenas como raça más,
nômica Federal um banco social de verdade,
também, como camada$ sociais ...
a luta de preservação dos bancos regionais
o SR. CID SABÓIA DE CARVALHO _
- dando alguns exemplos apenas - a luta Como destino ...
pela reforma agrária, tudo isso passou· em
brancas nuvens.
O Sr. Mansueto de Lavor- Não,-discrimi0 Sr. Mansueto de Lavor - V. EX" me nadas, marginalizadas. Também, Brasília se
concede um aparte, nobre Senador?
torna uma capital de- marginalizados. Até
mesmo por uma política assistencia!ista, po0 SR. CID SABÓIA DE GA~YALHOpultsta. de doar terrenos, oferecer, como se
Concedo o aparte a V. Ex~
fez na campanha para governador, o que atrai
o Sr. Mansueto de Lavor_ Ainda sobre cada vez mais. pessoas de tod;:t parte do País.
Brasília, senador Cid Sab6ia de Carvalho,
E como não há a proibição de ir e vir. há
houve alguém que discursou a{ dizendo gue
a liberdade constitucional de locomoção, ené preciso haver menos Brasília e mais Brasil.
tão, cada vez mais há problemas. Não preciNão entendi esse discurso.
sarnas sair de Brasma para conhecermos os
problemas sociais do País; na realidade. é
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO..:.. isto. Por isso eu não entendi, não posso enQuem O fez?
tender até hoje essa contraposição entre Bra0 Sr. 1\-Jansueto de Lavor- O Senhor Presiliae o Brasfl. Cada ve.zmais, menos Brasília
sidente_Fernando Collor de Mello.
e mais Brisil. Não entendi. Em referência
a essa entrevista do Lula e da Rita Lee, exis0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO tem aitiStiti que querem fazer essa contraAh, sim.
posição.
O Sr. Mansueto de Lavor- Não entendi
essa frase. _Sinceramente, nãõ entendi, porque, até do ponto de vista da geogratia humana. Brasília, hoje, é um retrato do Brasil.

OSR. CID SABÓIA DE CARVALHO-Nos trabalhos da Assembléia Nacional Constitui.nte, leriibro-me de que nós levávamos
dias e noites nas dependências do Congresso
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Nacional. Isso, nas comissões. Nas comissões. às vezes, varávamos as madrugadas. pa·
ra ouvir pessoas sobre determinadas matérias. E um dia. à noite. chego à minha casa,
para jantar âs pressas e voltar. quando e-stava
no ar o programa de uma apresentadora de
TV. Ela estava entrevistando e de repe-nte
pára e mostra o plenário da Assemblêia Na·
cional Constituinte, evidentemente vazio
porque Ocorria ali mais um plantão. ~ode o~
Srs. Deputados e Senadores faziam breves
comunicações e se dirigiam, de imediato. para as suas comissões. Então, ela mostrava
o plenário vazio. ignorando a existência das
comissões e nós cbamava de vagabundos, que
nós estávamos roubando o dinheiro do povo.
que ninguém estava trabalhando. Quem é
que ia convencer a Nação de que as comissõe..c;
estavam reunidas nos diversos anexos do Senado e da Câmara dos Deputados? Que a
Constituição estava sendo cuidadosamente
elaborada? Que havia comissões populares
aqui? Os parlamentares recebiam-nas comissões ou em seus gabinetes grupos de negros,
grupos de mulheres, grupos de homossexuais. grupos ptofissionais. comÕ médicos,
advogados. membros do Ministério Público
-uma vez, eu estive com membros do Ministério Público até quase três horas da manhã
em meu gabinete, ouvindo um debate. que
entáo havia, de grupos ligados à Procuradoria
da Fazenda e grupos ligados à Procuradoria-Geral da República, sobre determinados
dispositivos que iam constar da futura Carta.
M~s. nessa hora. nós éramos chamados impunemente de vagabundos.
Quando aqui passaram as novas concessões
das e!T!iss()ras d~. rádio e televisão, tudo isso
deveria ser objeto de um inquérito por parte
do Senado e da Câmara numa comissão mista. para inquirir esse grau de ofensa a que
foi submetido o Congresso Nacional. É o resultado disso ter Influência direta nas novas
concessões ou reil.ovações dos canais de televisão, porque isso é uma questão de rcsponsa·
bilidade.
Por exemplo, não acho que a Rede de Televisão do Sr. Sl1vio Santos, a SBT, ou a Rede
Globo, ou a Rede Record, ou qualquer emis·
sora de televisão devam ficar livres de qualquer apuração, quando·eles pregam a apuração contra todo mundo. Todo mundo delin·
qüe, todo mundo sai dos trilhos, qualquer
coisa que se faça vem logo a qualificação pe· jorativa. E essãs informações que não corresponderam à verdade, as mentiras ditas em
tom de verdade, as críticas pro latadas injusta·
mente? Não que se queira uma vindita, mas
porque isso é o objeto de uma apuração. que
deve pesar nos nossos votos quando do reexame da renovação de concessão desses c.anai$,
Foi por isso que me bati aqui, e muito, nessas
sessenta e poucas emissoras; quando aprovamos a renovação da concess~o sem um maior
exame em face de o prazo final estar muito
próximo, e a matéria entrou necessariamente
CC?mo urgéncia.
O Sr. Odadr Soares- Permite-me V.
um aparte?

Ex~
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O SR. CIO SABÓIA DE CARVALHOOuço já V. Ex''
Na verdade, era da nossa intenção, não
só minha, mas de muitos outros. Inclusive,

nessa Convenção do PMDB, muitos deputados novos chegaram para mim e disseram:
" - Vocês não vão encontrar uma solução
para isso, porque somos injuriados, difamados impunemente, e não acontece nada",
Eu digo: quanto à liberdade de imprensa,
à liberdade de informação, essa é inquestionável. Agora, os excessos, esses podem ser
regulamentados. Não naqueles termos da lei
da época da Revolução, da chamada Lei de

Imprensa- que, na verdade, não era uma

de um projetO de resolução, condido~naii.i:IO
a retlovação dos canais. O Poder Judiciário
se defende com o seu instrumental. Nós temos o nosso instrumental, não para vinditas,
mas para o perfeito exame de tudo o que
acontece em forma de lanças que são aqui
jogadas para nos ferir indiscriminadamente.
Ouço V. Ex~, Senador Odacir Soares.
O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Cid
Saboia de Carvalho, antes de encerrar, peço
que, após o aparte do Senador Odacir Soares,
V. Ex~ me conceda a honra de aparteá-lo.
O SR. CID SABOIA DE CARVALHOSerá um prazer imenso, Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. OdacirSoares- V. Ex•, nobre Senador Cid Sãboia de Caivalho, tem ampla e
plena razão em tudo o que acaba de dizer.
A meu ver, o Congresso Nacional como um
todo, em particular, o Senado Federal, no
exercício das suas prerrogativas, tem facilitado a tramitação de matérias que deveriam
merecer maior atenção.
O SR. CID SABOIA DE CARVALHOÉ verdade.
O Sr. Odaclr Soares - Essa questão da
renovação dos _canais de ~ele visão vem tramitando na Cãmara dos Deputados e no Senado
Federal, particularmente nesta Casa, de mane_-ira frouxa, de maneira a não se permitir
que os processos sejam instruídos devidamente. Temos aprovado aqui renovação de
canais, inclusive em regime de urgência.

lei de imprensa apenas, porque falava de
eseetáculos públicos, falava de tudo -; não
naquele espírito do Estado policial, para zelar
pelo Estado apenas. Inclusive, a Lei de Segurança Nacional tinha um dispositivo - não
sei se persiste ainda, agora não me recordo
- que qualquer ofensa a chefe de Estado
resultaria em penas gravíssimas. Não porque
a imputação fosse ou não verdadeira, mas
porque o imputado é chefe de Estado.
Acho que a verdade deve predominar. Se
neste plenário há um ladrão, que a imprensa
o chame de ladrão e que prove a imputação
erguida. Mas quando generaliza e vem a ex~pressão "os políticos", "os parlamentares"
ou "o Congresso Nacional", e todos são atingidos na sua dignidade, na sua honra, isso
é demonstração da maior leviandade que não
recomenda à renovação da concessão para
os trabalhos de um serviço público. Na verdade, rádio e televisão são serviços públicos
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOe no Brasil esses serviços são explorados por
particulares, inclusive com empresas comer- Foram sessenta e poucos em dois ou três dias
de votação.
ciais.
O Sr. Odacir Soares - Se coiripulsarmos
Essas injúrias e inforriiações rendem auos autos desses processos, verificaremos a todiência e, como tal, valorizam a publicidade
tal ausência das informações necessárias à sua
paga a peso de ouro. Nossa honra e nossa
instrução. Nª realidade, a mesma coisa se
dignidade são lenha para cozinharmos os calverifica também na nossa própria Comissão
deirões dos lucros dessas redes de televisão.
de ConstítuiÇ~O, Justiça e Cidadania da qual
Por isso é que me bato. Vejam, é muito fácil.
V. EX" era Presidente e eu o Vice, quando
Agora já estão generalizando. Não é mais
apreciávamos a indicação de autoridades pao Congresso, é Brasília. Por quê? Porque
ra os diversos cargos públicos previstos na
houve uma campanha muito bem feita neste
Const1tuição FederaL As audiências sempre
País, inclusive lançada através de novelas de
se fizeram de maneira não conseqüente.
televisão - e tudo isso devia ser ob jeto de
Eram mais reuniões de caráter social em que
inquérito-, onde a figura do homem público
se lia o curriculum vitae da pessoa iridicada,
é deteriorada, é apresentada como caricatuou em que se ouviam exposições, nem sempre
ra, e o povo, na sua inocência, acredita naquipertinentes ao cargo a que fora designada
lo. Acredita! Ao mesmo ponto,. chegam os
aquela autoridade. Meia ou uma hora depois
comentaristas pol(ticos, que nem sempre vêm
estávamos com o nome da autoridade aproaqui colher as informações necessárias, lanvado, e ela passava a exercer um cargo vitaçando informações onde, via de regra, há imlício em: -túna ou em outra Corte Superior
perfeições e, como tal, fica o poder público
deste País, sem que o Senado Federal, a
absolutamente sensível aos ataques. Já se
exemplo do que acontece com o Senado amequis fazer isso com o Poder Judiciário, rilas
ricano, realmente, verificasse se aquela autolá a coisa é mais séria, porque é fiais fechado
ridade, aquele nome, aquela pessoa indicada
e é mais fácil a ele chegar aos processos, mais
estava ou não em condições de exercer essa
fácil do que nós.
O Senador Jutahy Magalhães tem largas _ou aquela função. Na realidade, temos, o
Congresso Nacional como um todo e o Senamágoas por isso, o que o levou várias vezes
do Federal, em particular, omissos no cum~
a interrogar nos tribunais superiores sobre
primento das obrigações a que a Constituição
a real condição de se defender daqueles que
Federal devolveu ou outorgou ao Poder Lelhes atingiu na sua honra, na sua dignidade,
gislativo. Lamentavelmente, temos que recona sua fama. Isso é da maior gravidade, sen_hecer isso Por outro lado, nós temos que
nhores. Daí Poi que vou propor, aqui, termos
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-adffiitir, o Congresso- Nacional não tem uma
divulgação institucional, ao contrário. O
Congresso Nacional, conforme V. Ex• disse,
tem apenas aqueles aspectos da atividade individual de cada um lançados à opinião pública, como se aquilo significasse uma média
do seu comportamento ou do exercício de_
suas atribuições. Quantas vezes eu tenho observado, tenho escutado no rádio, lido nos
jornais, visto na imprensa, na televisão, parlamentares se opondo a que o Congresso Nacional tenha um programa, como acontecia
à época da Assembléia Nacional Constituinte. A Assembléia Nacional Constituinte só
começou a resgatar a sua imagem, a tê-la
melhorada perante à opinião pública quando
começou a fazer um programa, que era ·pequeno, de_5 minutos apenas, salvo engano,
onde se inforinava a opinião Pública brasiíeira õ (p.i.e estavá serido realiiãdo nas âivéi'sas comissões temáticas ou no plenário, no
-dia da Assembléia Nacional Constituinte.
De vez cm quando eu vejo um deputado ou
um senador manifestando-se contra a existência desse programa.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHOIsso é uma imperícia.
O Sr. Odacir Soares- Exatamente. _Uma
outra questã.o, levantada aqui por V. Ex~.
foi a respeito dessa celeuma que se travou
em tomo da reforma ou da revisão constitucional, como se a Constituição fosse, do ponto de vista teórico, passageira, como se- ela
fosse um mero documento jurídico com o
objetivo de ser, amanhã ou depois, revogada
ou mudada substancialmente. Ainda hoje verifico que boa parte dos parlamentares ainda
não se apercebeu da importância dessa ques~
tão que V. Ex• já levantou hoje, já colocada
pelo Senador Josaphat Meirinho, não ãpenas
como Senador mas como jurista de escol . . .:. .
que é a questão da~evisão, a questão da reforma, a questão do sistema de governo, a questão da forma de governo, a: questão do quorum para essa revisão que e-stá prevista no
art. 39 do Ato das DisposiçõeS- COristitUcio- ·
nais Transitórias. Enfim, sempre houve uma
celeuma muito grande da parte de certos parlamentares, na medida em que interpretavam
erroneamente o texto constitucional naquilo
que diz respeito à revisão ou à reforma. E
ainda hoje escuto eminentes parlamentares
dizerem que uma das questões que o Brasil
hoje enfrenta é o fato de ter elaborado uma
Constituição ·parlamentarista para um sistema de governo presidencialista. Eu, modesto
advogado, não consegui ainda nela identüicar
aquilo que representa esse conflito entre uma
Coristiitiição- parliinentariSta e uma Constituição presidencialista. Não vi isso. O que
vejo é o Poder Legislativo, o Congresso Nacional munido de prerrogativas novas, novas
para o atual estágio da vida brasileira - algumas não novas do ponto de vista das Constituições anteriores, m~s que ·estão aí paf? _q_ue
nós, com elas, pudéssemos ajustar o Brasil
ao século XXI que já se aproxima. Na realidade, existe uma grande celeuma em torno
daquilo que constitui uma revisão ou uma
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reforma constitucional. Não tenho dúvida de

que com esses esclarecimentos, com esses deM
bates e, agora, com essa iniciativa do Senador
Nelson Carneiro, de realizar na ·comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania um grande
foro de debates em t,orno dessas questões,
juntamente com a OAB do Distrito Federal,
um foro no qual se debatesse todas essas
questões relacionadas com a reforma e com
a revisão constitucional, não tenho dúvida
de que, num certo momento, o povo brasileiro vai se conscientizar de que nós não vamos fazer uma nova Constituição. A revisão
constitucional se circunscreve ao sistema e
à forma de Governo que, por sua vez, estão
limitados à questão do plebiscito, e s6 iremos
realizar essa grande votação como decorrência dele. Conforme V. Ex• disse muito bem,
a própria reforma que se discute deverá ser
conseqüência dessa revisão que se fará da
mudança ou não da forma do sistema de governo. Um ajustamento C9nstitucional, um
ajustamento intraconstitucional, na medida
em que vamos ter que ajustar o texto constitucional ã realização desse plebiscito e, conseqüentemente, à mudança ou n~o da fo_rma
de sistema de governo. Na realidade, ~~nda
do próprio Parlamento acerca daquilo que
está em suas mãos para realizar em 1993.
No mais, V. Ex• tem plena razão. Congratulo-me, mais uma vez,com V. Ex• por abordar
uma questão tão séria, tão proeminente, ~ão
esclarecedora e tão transcendente para a v1da
do País, porque precisamos elucidar a consciência do povo brasileiro e, particularmente,
parcelas ponderadas do Congres~o Naciona.l,
que ainda não se aperceberam da 1mportânc1a
e dos limites da revisão prevista no Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias.
O SR. CID SABÓIA. I)E_ CARVALHO Obrigado a V. Ex• (O Sr. Presidente faz soar
a campainha.) Sr. Presidente, já encerro, mas
vou ouvir o Senador Jutahy Magalhães que
me pediu um aparte logo após esse esclarecimento. É só um minutinho.
Gostaria de dizer que na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania nós nos esmeramos, muitas vezes, nas sabatinas com
as autoridades indicadas.
Não sei se V, EX"' se lembra das dificuldades
que foram enfrentadas pelo Sr. Aluízio Alves, hoje Deputado Federal, bem como por
um irmão do General Leónidas, então Ministro do Exército, indicado para o Superior Tribunal Militar. V. Ext deve se lembrar da audiência que fizemos com os desembargadores
que seriam ministros do Superior Tribunal
de Justiça, entre os quais Cláudio Santos que
teve um magnífico desempenho, o Desembargador Athos, hoje Ministro, que tev-e também uma bela exposição. E daqueles como
o ex-Senador Paulo Brossard_e o Dr. Sepúlveda Pertence que tiveram magnífico desempenho perante a Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania ...
O Sr. Odacir Soares- Nós ficamos muito
no formal. ..
O SR. CID SA.BÓIA. DE CARVALHO Mas o Senador Leite Chaves, por exemplo,

chegou a ser incómodo em algumas argüições
de ordem_ moral para alguns dos ministros,
cujos casos não quero citar aqui. Alguns in-cómodos de ordem moral foram trazidos pelo
então Senador Leite Chaves e o Senador Jutahy Magalhães sempre costumou fazer perguntas objetivas, dentro do seu inconformismo com o destino das ações de reparo à honra, e ele tinha muita razão nisso e nunca ninguém o respondeu convenientemente, daí
por que V. Ex\ nesta parte, tem razão.
Mas ouço o Senador Jutahy Magalhães.

O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Cid
Sabóia de Carvalho, meu aparte será bem
resumido, mas eu gostaria de tratar de dois
assuntos: _o_ primeiro, refere-!ie ã questão das
acUsações genéricas ao Congresso. Temos
aqui, diverSas vezes -assim-COmo vários outros· Srs. sêDadores -,rebatido as aCusições
genéricas, e temos solicitado providências da·
Mesa para evitá-las e fazer com que o acusador seja chamado para apontar o fato que
deu margem àquela acusação. Vejam V. E~
que temos razão quando falamos disso. Tenho Urila nota, cufo título é ''Injustiça", do
Correio Braziliense, do dia 8 de março:
"Tudo demais é vel!_eno. A Deputada
Distrital Lúcia Carvalho, do destemido
quadro do PT de Brasília, tem o direito
de criticar os jornalistas. Só não deve
generalizar. Sempre perigoso. Ontem,
derrapou, porque confundiu "alhos com
bugalhos".
Vejam V. Ex.s: é um jornalista reclamando
porque uni parlamentar generalizou acusações aos jornalistas, não apontando o fato
determinado, aquele que provocou a sua denúncia, a sua reclamação, seja lá o que tenha
sido. Então, eles mesmos entendem que é
perigoso generalizar. No entanto, logo em
seguida, vem:
- ''Ninguém é contra a Câmara Legislittiva, mas repugna a bandalheira perpetrada em nome dela."
·
Não diz quem perpetrou; generaliza, portanto, a acusação. Vejam V. Ex~ que temos
de insistir. Inclusive, o Senador Esperidião
Amin e eu tivemos a oportunidade de encaminhar ao Presidente Mauro Benevides uma
carta solicitando suas providências contra
acusações genériç:as_ que tenham sido feitas
aos parlamentares. Quanto às indicações de
autoridades, V~. Ex~ há de recordar que tive
a oportunidade de apresentar urna proposta
de modificação do Regimento, que foi aten~
dida, concedendo, no mfnimo, aquele praz-o
de 72 horas entre a leitura da mensagem e
a sabatina do indicado. Mas não são neces.
sárias apenas 72 horas. Nós deveríamos ter
um tempo maior para averiguarmos âté os
votos de jufzes de outras instâncias; não apenas lermos o currículo mas, também, o examinarmos. Entendo que esse trabalho demanda
algum tempo. Nós não podemos mais, naComissão de Constituição Justiça e Cidadania,
votarmos _apressadamente para atendermos
solicitação de companheiros e índicação de
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qualquer autoridade. Temos que verificar o
passado dessa autoridade que vier a ser indicada; temos que verificar, ilão tanto a honra,
mas como serão os seus votos, o seu pensamento, por(jue ocupar um- cargo no Supremo
Tribunal, por exemplo, em caráter vitalício,
requer muita responsabilidade e temos que
saber qual é a linha de pensamento que serásegUida, não só do pensamento jurídico, mas
também do pensamento humanístico. Penso
que esse cuidado deveria ser nosso. Para encerrar, nobre Senador e desculpe-me por me
alongar ·mais do que desejava gostaria de dizer que-ma-is_ uma v_ez temos que dar o exem·
pio, nós-que queremos tantas mudanças, deveríamos mudar, inclusive, a: nossa semana
parlamentar. A semana parlamentar deveria
ser de segunda a sexta-feira, e não de terça
de tarde, à quinta-feira pela manhã. Agora
mesmo, estamos com dificuldade para estabelecermos os horários das comissões, porque niriguém quer marcar reunião de comissão às terças-feiras pela rpanhã e nem às quintas-feiras à tarde, com receio de que não haja
número. No entanto, as nossas comissões,
os nossos trabalhos devem ser de segunda
a sexta-feirá.. ·
· ·
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO Obrigado a V. Ex~
Sr. Presideilte, Srs. Senadores, para encerrar. quero- \embi'ar que além do sistema e
da forma de GOverná ou de alguma conseqüência disso, o quorum para a votação é
aquele previsto na Subseção II. da Emenda
à Constítu~ção. Art. 60:
"Art. 60. A Constituição poderá ser
emendada mediante proposta:
I - de um terço. no mínimo, dos
membros da Câmara dos DeputadO!'. ou
do Senado Federal;
II -do Presidente da República;
IIf- de mals da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifesümdo-se, cada uma delits,
pela maioria relativa de seus membros.
§ 1'·' A Constituição não poderá ser
emendada na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado
de sftio.
§ 2u A proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-sê
aprovada se obtiver, em ambos, três
quintos dps votos dos respectivos membros."
Tiês quiritoS Para as emendas constitucionais, e no caso da revisão. a maioria absoluta!
Portanto. há uma diferença muito grande e
a população não pode cair nesse logro a que
está sendo submetida, neste momento, pela
indústria da antidemocraci'a.
O Sr. Josaphat Marinho- Permite V. Ex'
um aparte'?

O SR, CID SABOIA DE CARVALHO Ouço V: Ex', nobre Se"nador Josaphat Marinho.
- - --
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Além disso,

temos que pedir atenção para _a circunstân7ía
de que, segundo 1;lffi princípio- de hermeneutica. o que faz a exceção ao permanente tem
que ser restritivamente interpretado.
O SR. CID SABOIA DE CARVALHO.Exatamente. É uma regra··cte hermenêuuca
como se V. Ex" tivesse viva agora em sua
mente toda a lição de Carlos Maximiliano,
que é Q mestre da hermenêutica no Brasil.
Sr. Presidente, Srs. Senadores. desculpem
o alongamento, mas é que esse tema é muito
fac;cinante e mais me fascino quando se trata
de repor a verdade no seu devido posto.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
(Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Cid ~Çahoia
de Ca_n•alho, o Sr, Mauro Benevides,
Presidente, deixa a cadeira da Presidência qu~ é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy
Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDBBA. Pronuncia o seguinte discurso.) - ~r.
Presidente, Srs. Senadores, neste pronuncia·
menta, proponho-me alertar sobre a fu~~ão
do Poder Legislativo no atual quadro poht!CO
nacional, comentando a relação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo e os objetivos que deverão ser buscados nesse relacio·
namento.
O tema é sempre atual, tendo em vista
o processo de deterioração que tem caract~
rizado esse convívio, iniciado no governo Janio Quadros. prosseguindo nos governos mi·
Jitares, agravado no Governo Sarney e que
vive, no Governo Collor, o seu momento
mais crítico.
A Constituição Federal, no art. zn estabe·
Ieee que "são Poderes da União, inde~cn
dentes e hannô_oic:os entre si, o Legislattvo,
o Executivo· e o Judiciário''.
Na prática polltica, não tem sido prese~
vada essa independência e eles têm sido.mUJ·
to pouco harmónicos, quase sempre vivehdo
uma relação marcada por constantes confli·
tos.
A hipertrofia do Poder Executivo, agravada pela Constituição de 1967 com as s~as
emendas, perturbou mais ainda esse relaciOnamento, tirando do Legislativo muitas de
suas prerrogativas, deixando-o à mercê do
Poder Executívo.
Foi a partir de 1967 que o Executivo _s;
fortaleceu sensivelmente, alterando o equih·
brio de forças entre os dois poderes e materiaIizando~se nas seguintes medidas:
a) ampliação do direito de iniciativa das
leis;
b) andamento especial de certos projetas
de lei de iniciativa do Exe-cutivo;
c) delegação legislativa;
d) faculdade concedida ao Presidente da
República para expedir decretos-leis em certas matérias;

e) competência do Presidente da Repúbli·
ca para decretar o estado de sítio ou a intervenção nos Estados ad referendum do Congresso.
__
___
_
. _
O Congresso viveu durante mmtos anos
amOrdaçado e imobili~aOo pelo excesso de
autoridade do Poder Executivo e passou a
ser um- mero homologador das decisões do
Executivo.
O sistema presidencial foi instituído em
momento grave da história americana e o
mesmo ocorreu entre nós. Mas não previram
os seus fundadores, nem de longe, as dificuldades que teriam de enf.t:eJ;Itar:.
. .-A Constituição de 1988 tentou corng1r esse
desequilíbrio, restabelecendo as prerrogativas do Poder Legislativo, mas o Congresso
continua acuado, sempre sob a ameaça do
poder discricionário do Presidente da República. Ainda não conseguimos nos firmar como-um poder independente, em face das
constantes incursões do Executivo nas funções precípuas do Legislativo.
O Poder Legislativo é, em certo modo, o
poder por excelência, por ser o responsável
pela ordem jurídica. Talvez por isso se possa
dizer que o Executivo e o Judiciário se submetem à lei, enquanto o Legislativo, como cri~
dor da lei, apenas se submete à ordem constitucional. _____ _ __
No entanto, o Executivo invadiu, via de
regra, o campo específico do Legislativo,
num fortalecimento crescente das suas prerrogativas, com a conseqüente_diminuição das
funções do Poder Legislativo. O Estado, anterior à Revolução Francesa,
era um Estado absolutista. O soberano, ou
qualquer outra pessOa, ou mesmo órgão, concentrava em si várias fUnções do Estado: a
função de legislar, a de prestar i ustiça e a
de administrar. Essa concentração de poderes não permitia a discussão das regras jurídicas, se eram boas ou más. O ~oberano as
impunha e cabia ao povo cumpn-las.
Pretendeu Montesquieu estabelecer um regime de controle recíproco entre poderes, para evitar um poder único e, assim, assegurar
a liberdade.
A verdade é que uma boa distribuição nas
relações entre os dois poderes ainda constitui,
na prática, a grande dificuldade contra o cresciniento desmedido de qualquer dos poderes.
A Revolução Francesa derrubou o Estado
absolutista. Deixou de existir a concentraç_ão
de poder na mão de uma só pessoa. Dividiram-se as funções do Estado e, a partir daí,
o Legislativo passou a .ter predominância sobre os outros poderes.
Assim comO as noirnas legais estão sujeitas
às chamadas normas supralegais, na mecânica dos poderes, o Executivo está sujeito
ao Legislativo, o que se deu com ênfase na
Inglaterra, por meio do governo de gabinete.
O Poder Legislativo foi o que sempre se
pretendeu preservar contra as prerrogativas
do soberano. Nas elucubrações sobre a separação dos poderes, preocuparam-se constantemente os pensadores pol{ticos com a posição ímpar do Legislativo.
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Após a primeira Guerra Mundial, o Estado
sente necessidade de novos instrumentos para prevenir as causas que deram origem à
guerra e para manter o equih'brio das relações
económicas...Surge, então, a _Constituiçªo de
Weimar, a primeira constitu~9_ã()_~()S tempos
modernos, que traz um capítulo desconhecido nos regimes antedwes: um capítulo des~
tinado à ordem económica e social. Com ela,
o Estado adquire -a função de reg-utar a economia e intervir na vida .económica e social.
A crise económica de 1929, traz, novamente, repercussões negativas nas' relações entre
os dojs poderes e a hegemonia do Poder Legislativo começa a ser ameaçada. Ao Estado,
são acrescidas as funções de intervir, realmente, na econoinia. O Estado passa não
só a editar norma jurídica,_ como, também,
a operar na vida económica.
Em 1948,.a Constituição italiana reconheceu ao Executivo atribuições de legislar e surgiram, então, a lei delegada e o decretQ~lei.
A lei delegada faz parte do nosso ordenamento jurídico e o Decreto-lei existiu até
1988, sendo substituído pela medida provi~
sória, abusivamente usada pelo Presidente da
República.
A alegação para a adoção desses instrumentos era a lentidão do processo legislativo,
que exigia do Executivo uma atuação mais
imediata, principalmente, no campo económico. Coincidentemente, o mesmo argumen~
to usado por aqueles que querem atingir, hoje, o Congresso Nacional e justificar o excesso de medidas provisórias editadas pelo Presidente da República.
O Legislativo não pode se despojar de suas
atribuições fundaffientais ou históricas, sob
qualquer pretexto.
No Brasil, com a Constituição de 1891, nós
tínhamos uma diviSão de poderes à americana, apenas atenuada pela capacidade do
chefe do Poder Executivo para apresentar
projetas e a obrigação de os ministros campa~
recerem, quando convocados, ao Congresso.
Não houve, à época, qualquer tentativa de
dar ao Executivo outros instrumentos.
Temos, na nossa Constituição, uma série
de dispositivos que regulam as relações entre
o Executivo e o Legislativo. São formas constitucionais de relacionamento. A Constituição estabelece as funçt?es e _a· coinpeiência
de cada órgão em matéria legislativa. Portanto, na Constituição está contidO todõ o relacionamento entre um poder e outro.
O veto é constitucional, mas é um resquício
do absolutismo real e, dentro dos postulados
democráticos, pode ser entendido à guisa de
mero pedido de reconsideração ao Congresso, para nova deliberação e a exigência de
simples maioria, p<ira faZê-lo cair.
Esse critério foi, de certo modo, o adotado
pela Constituição italiana de 1947. que, no
prazo de um mês dado ao Presidente da República permite-lhe pedir nova manifestação_
do Legislatiyo sobre a aprovação da lei, que
se é novamente aprovada, torna obrigatória
a sua promulgação.
'
No caso de veto_ parcial, suspensivo e não
absoluto, em não sendo acolhido, restaura-l'.e
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a parte vetada e ratificada, reintegra·se na
parte não vetada, para retroagir, geralmente,
à data da publicação da lei.
As medidas provisórias são uma sensível
restrição à soberania do Legislativo e itripõese a desconcentração dos poderes do Execqtivo, em benefício do Legislativo, em tudo
aquilo que não venha a prejudicar a governabilidade e o bem comum.
_
O art. 62 da Constituição Federal estabelece como pressupostos para a edição das medidas provisórias, a relevância e a urgência,
mas o Executivo não tem levado em conta
esses pressupostos e tem legislado através de-

las, ignorando o papel que as democracias
reservam ao Poder Legislativo.
Impõe-se, com urgência, uma reavaliação
do Poder Legislativo e das suas relações com
o Executivo, procurando delimitar, objeth·a~
mente, os limites de atuação de cada um deles, sob pena de termos o Congresso Nacional
permanentemente de joelhos diante do Executivo.
Não podemos conviver, indefinidamente,
com um Presidente da República que ignora
o Poder Legislativo, se recusa a dialogar, no
mesmo nível, com um Poder independente
e que sequer cumpre os compromissos assumidos pelas sua_!ii _lide.:~;a,p~ r,as nç:gociaç6es
que são feitas nesta Casã.
Há que se limitar os poderes do Presidente
da República na adoção das medidas provisórias, fazendo-o respeitar a ConstitUição, prestigiando-se, assim, o Poder Legislativo, como
um poder realmente independente e forte.
O Congresso Nacional precisa assumir de
vez as suas prerrogativas e se fazer respeitar,
não aceitando, passivamente, as imposições
que são feitas pelo Executivo e recusando-se
a ceder parte das funções ao Presidente da
República.
Existe má vontade de ~lguns segmentos da
sociedade para com o Co_ngresso Nacional,
que está sempre na linha de fogo. São severas
as críticas, procurando-se, assim, justificar a
intromissão do ExecutivO nas atribuições do
Legislativo, ora po·r culpa da "ação danosa"
do Legislativo na aprOvação de determinadas
matérias ou pela "omissão" do_Congresso
Nacional em outras matérias. Tudo parece
justificar a ação do EXecutivo e nada justifica
o Legislativo, mesmo quando atropelado pelo Presidente da República com uma enxurrada de medidas provisórias.
O Poder Legislativo está, sem dúvida, minimizado. Por uma estatística publicada no
Jornal do Brasil, ainda em 25-~-1980~ de 1964
a 1979, entre decretos e decretos-leis, o Executivo havia baixado cerca de 32.000 diplomas, enquanto o Legislativo aprovara pouco
mais de 3.600 projetas.
---- -·
-Por outro lado, em lO anos, de 1965 a 1975,
rl;as 1.743 leis aprovadas pelo Legislativo,
.1.724 correram por conta da iniciativa do
Executivo.
As estatísticas de hoje certamente seriam
muito mais chocantes e depreciativas para
· o Poder Legislativo e nos deixariam muito
mais preocupados com o futuro da nossa democracia.

.A re.visão constitucional prevista para 1993
certamente corrigirá os excessos causados pelo art. 62, relativo às medidas provisórias,
e garantirá ao Poder Legislativo a sua iode~
pendência diante dos demais poderes e restaurará o ambiente_ de ltarmo~ia que deve
existir entre eles no regime democrático.
Não podemos ceder um milímetro sequer
da nossa autonomia e da nossa dignidade~
sob pena de deixarmos de existir como um
poder autónomo e independente e homologarmos a ditadura que o Executivo quer nos
impor, não deixando que desempenhemos as
nossas funções constitucionais.
A_democraCia 56 Sobreviverá e se fortalecerá neste País se tivermos um Poder Legislativo forte, que deSempenhe coni brilho o
seu papel e que se imponha, com respeito,
aos aerriaiS Poderes.
Precisamos nOs conscientizar das nossas_
atribuições constitucionais e resgatar a imagem do Poder Legislativo, construindo, assim, um Brasil mais maduro e mais democrático, onde os Poderes da República atuern
com eficácia e se respeitem, cumprindo cada
um aquilo que lhe é específico. (Muito bem!)_
O SR. PRESIDENTE (DirceU Carneiro)Concedo a_ palaVra ao nobre Senador Lavoisiei.- Maia.

O SR. LAVOISIER MAIA (PDT- RN.
Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, trazemos hoje ao conhecimento desta casa um problema que está
causando sérios prejuízos económicos e sociais ao Rio Grande do Norte e ao Brasil.
Refetim.o-nos à crise da Scheelita.
O Rio Grande do Norte, ao lado de Minas
Gerais, Pará e Bahia, ocupa posição relevante na produção mineral do País. É o segundo produtor de petróleo; é o primeiro
produtor de sal marinho; é o primeiro na
produção de diatomita; terceiro produtor nacional de tantalita e berilo; grande pl'l::fdutor
de gás natural, caulim, água marinha, ametista, mármore e outros. É o único estado
brasileiro que produz scheelita, sobre cuja
crise iremos falar agora.
A descoberta da scheelita na região do Scridó do __R_io Gr.ande do Norte e da Paraíba
ocorreu no iníCiO âa década -de 40. Compreende uma área de 20.000 km2 e desde a
Segunda Guerra Mundial que se iniciou a
sua exploração.
Como os demais_ prOdutos primários do
Terceiro Mundo, o preço da scheelita depende muito das conjunturas internacionais.
O período de 1943 a 1958 repre..~entou uma
conjuntura altamente favorável. Para _suprir
os exércitos aliadOs, o governO norte-americano incentivou a produção da scheelita no
Norde.ste brasileiro, assim como a borracha
na Amazônia. F_ara se ter uma idéia, somente
a minera9ão Tomás Salustino produziu, em
1945, cerca de 956 toneládas de scheelita.
Formaram-se nos Estados Unidos grandes
estoques estratégicos. Por sua vez, a guerra
da Coréia repieSentou a continuação desta
conjuntura favorável aos produtores de
scheelita do Nordeste.
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Foi nes_te período que a cidade de Currais
Novos cresceu e modernizou-se. O Desembargador Tomás Salustino, proprietário da
miria Br_ejuf, voltou-se para o progresso de
sua cidade. Como relembra o Dr. Mário
Moacir Porto, num artigo de jornal intitulado
-Memórias de um Ex-Minerador (Tribuna
do Norte, 10-3-1991), afirma que Tomás SaJustino "~ubstituiu o poder público, construindo, a suas expensas, campo de pouso
para aviões, centro de puericultura, cinema
e hotel". Trata-se do Tungstênio Hotel, com
dois andares, o primeiro hotel de boa qualidade construído no interior do estado em
1954.lnstal_ou a Rádio Brejuí em 1958. Além
disso,- recOiaã Dr. Mário Moacir Porto, pleiteou uma agência do Banco do Brasil para
Currais Novos. Sob a alegação de que faltava
um prédio adequado, Tomás Salustino construiu o prédio com dois pavimentos, com as
especificações adequadas e alugou-o ao Banco do Brasil por preço simbólíco. Além disso,
ele concorreu para a construção de um hospital e de um colégio.
Relembramos estes fatos para prestar uma
homenagem ao Desembargador Tomás Salustino, inolVidável benemérito_ de _Currais
Novos:
Mas,Srs. Senadof_es, o período áureo da
produ_ção e comercialização da scheelita
ocorreu entre_l970 e -1977. Em Currais Novos
funcionavam coin toda a sua capacidade produtiva as minas brejuf, Barra Verde e Boca
de laje, proporcionando trabalho a cerca de
3.500 operários. Não podemos esquecer as
minas cafuca e Bodominas em Santana do
Matos; Bonfim e Quixada, no Município de
Lajes e a mina Bonito"; em SãO Rafael. Durante este período, a produção destas minas
ficou em torno de 2.100 toneladas por ano,
rendendo cerca de 15 milhões de dólares.
Além disso, cerca de 6.000 garimpeiros sobreviviam muitO bem explorando outros minérios.
RAZÕES DA CRISE
Como dissemos anteriormente, os preços
d.a scheelita e de outros ininédos dependem
muito das conjunturas nacional e internacional.
Desde o segundo choque do petróleo em
1979 que a demanda para a maior parte dos
produtos minerais vem caindo, acentuandose ainda mais a partir de 1980, em função
da recessão económica dos países desenvolvidos. É importante ressaltar que estes pafses, que participaram com 60% a 70% da
demanda mundial, reduziram consíderavelmente o seu consumo de bens m_inerais.
Além dessa re"dução mundial na demanda
dos produtos minerais, há o dumping da China. Por volta de 1981, este país detinha apenas 25% do mercado mundial da scheelita.
Hoje, ele controla mais da metade do Ill:ercado mundial deste produto. Para se ter uma
idéia, basta lembrar que, em 1989, a China
produziu e lançou no me_rcado, a preços muitQ baixos, 23.000 toneladas de scheelita. Significa istO 52,6% da oferta mundial.
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Em conseqüência, a ação do dumping chi-

nês no mercado mundial provocou o fechamento de minas de scbeelita em Portugal,
Bolívia, Canadá, Estados Unidos e Brasil.
Não podendo resistir, as minas _do Rio

Grande do Norte _entraram igualmente em
crise. A partir de 1983, a produção de scheelita começou a declinar de 2.100 para 176
toneladas por mês. A crise agravou-se após

o Plano Collor I. A partir de 15 de março
de
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a produção de scheelita caiu de 100

para 30 toneladas por mês. Hoje todas as
minerações de scheelita estão fechada!'!.

_Até

mesmo a mineração TomáS Salustino, que
desde 1943 vinha funcionando injnterrupta-

mente, suspendeu suas atividades.
Em conseqüência, Currais Novos, outrora
próspera e tranqüila, transformouRse num
campo de desolação e de_ fuga. Esta crise da
scheelita atinge direta e indiretamente cerca
de 30 mil pessoas entre t_rabalhadores e seus
familiares que estão amargando o desemprego e grandes privações. Os trabalhadores
mais jovens estão emigrando para os garimpos do Par_á_ e do Amapá, deixando na retaguarda suas famílias abandonadas.
Atualmente, uma tonelada de scheelita é
vendida pela China por quatro dólares, preço
que não dá para cobrir os custos da produção
nacionaL
Enquanto isto, os preços dos insumos, que
os produtores de scheelita necessitam comprar para as suas minas, aumentam extraordinariamente. Para se ter uma idéia, vejamos
o que aconteceu com a broca de perfuração,
de grande uso na exploração da scheelita.
No período de 22 de junho de 1983 a novembro de 1987, o preço da broca subiu 19.000%.
E no mesmo período a scheelita aumentou
seus preços em apenas 7.096%.

QUAL A SAÍDA?
Não podemos continuar nesta situação ao
bel-prazer das oscilações das conjunturas in·
ternacionais. Abrir indiscriminadamente a
economia nacional à concorrência estrangeira, nem sempre trás resultados benéficos para
todos os segmentos da sociedade. A situação
da scheelita em crise é apenas um dos numerosos casos que podemos citar.
Todos os países desenvolvidos mantêm po·
líticas protecionistiis para determinados produtos. Quem mã.is protecionista do que o Japão?
Adotar algumas alíquotas protecionistas
para os produtos minerais brasileiros, não renováveis, seria altamente benéfico para o
nosso País.
Diga-se_ de passagem que, até agora, o
atual Governo não traçou nenhuma política
a curto ou a médio prazo para os minerais
brasileiros_.
É verdade que o mercado nacional absorve
70% da nossa produção. Entretanto, por falta
de reserva de mercado, os empresários brasileiros compram o nosso produto pelo preço
do mercado internacional, ditado pelo dumping chinês.
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Por outro lado, o produtor nacional não e fé na retomada do seu destipo de trabalho,
pode reagir, porque, então, o comprador na- honradez e desenvolvimento.
Vi nos olhos dos meus conterrâneos o bricional recorrerá ao produto estrangeiro.
Para resistir ao dumping chinês, diversos lho da confiança em dias melhores, tal a credipaíses da Europa adotaram uma política pro- bilidade do homem público coerente, honestecionista em relação à importação da schee- to, criativo e realizador que é Ronaldo Cunha
lita chinesa.
Lima.
A Parafba está aviltada pelo desastre admiMas, no Brasil, o mercado está totalmente
aberto à concorrência ínternacional.
nistrativo dos últimos governantes. Os saláPara tirar a scheelita da crise em que se rios dos funcionários estão com 4 a 5 meses
encontra, uma das saídas é a sua industria- de atraso, numa soma superior a 20 bilhões
lização. Pois, enquanto uma tonelada de
de .cruzeiros; outras dívidas já vencidas com
scheelita bruta cwsta atualmente quatro dóla- bancos e fornecedores ascendem a 25 bilhÕes;
res no mercado, uma tonelada de carboneto
a.arrecadação é inferior à folha de pagamende tungsténio custa 15 dólares no mercado to, mesmo assim o povo confía no seu· novo
nacional e 35 dólares no mercado interna- tip10neiro e nós, seus companheiros do
cional. Outi:a_alternativa é a produção de fer- PMDB, temos certeza de que, embora com
ro-tungstêníú, de grande uso na fabricação
muita luta e muito sacrifício, Ronaldo Cunha
de aç_os especiaís, CujO-preço no riiercado in- Lima, com sua inteligência privilegiada, sua
terno é a'tl.ialmente" em torno de 12 dólares
honestidade de princípios, seu idealismo e
-por tonelada.
sua operosidade à frente de uma equipe capaz
e unida, comandará com firmeza as ações
Todavia, eXístem dificuldades no mercado
nacional para estes produtos. Há em São Pauadministrativas que haverão de tirar a Paraílo ~rca de dez empresas, quase todas suecas, ba da indigência em que ela se encontra.
que industrializam a nossa scheelita e se
Sr. Presidente, brevemente, quando toda
opõem à compra da scheelita com valor agrea situação de descalabro em que o meu Estado foi jogado tiver sido devidamente levangado. Só querem comprá-la em estado bruto.
tada pela nova administração, voltarei a ocuÉ necessário que o Governo intervenha no
par a tribuna do _Senado, mas, agora, quero
mercado para reverter este quadro.
concluir, incorporando a este rápido pronunO pólo me!alúrgico de Currais Novos precisa ser retomado urgentemente. Aproveitaciamento o vigoroso e belo discurso pronunIDos o enSejo ·pará cobrar daqui, desta tribuciado pelo Governador Ronaldo Cunha Li~
na, providências urgentes do Governo Fedema, perante a Assembléia Legislativa doEs~
tal e do Governo Estadual no sentido de protado.
porcionar meios para a- industrialização da
Eis O seu inteiro teor:scheelita e de outros minerais existentes no
Rio Grande do Norte.
Não podemos continuar fazendo a tolice
IDEAL E COMPROMISSO
de exportar nossas matérias-primas, a preços
Ronaldo Cugha Lima
aviltantes, e importar bens manufaturados
por preços altamente valorizados. Quem se
Este dia é meu pelo ideal que me anima.
propõe a colocar o estado e o país nos trilhos Este dia é vosso pelo compromisso que assuda modernidade tem que iniciar quebrando mo.
os grilhões que peiJletuam o nosso subdesenVivo a emoção deste instante. Não como
volvimento. (Muito bem!)__ _
_ um instante de emoção, pois aqui não é_ apenas um sonho que se realiza, é um marco
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- que se estabelece. Mais do que a honici. de
Concedo a palavra ao nobre Senador Hum- governar, assumo o compromisso de mudar
berto Lucena.
a Paraíba. E mudaremos. Mudaremos porque nt~:s ruas se o~gjganta o barulho ensurdeO SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- cedor do clamor social. Pais e mães que griPB. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. tam por trabalho, estudantes que lutam por
Presidente, Srs. senadores, registro, com escola, crianças que choram pela própria vigrande satisfação, a posse, no dia 15 próximo da.
passado, do novo Governador do meu EstaDói nos nossos ouvidos de -governantes o
do, a Para1ba! o Dr. Ronaldo Cunha Lima.
grito -~os_ que não têm emprego, dos empreSão vários os motivos que justificam a mi- gãdos que não têm salário, dos assalariadOs
nha alegria.
que não conseguem pão. Dói na nossa consRonaldo Cunha Lima, além de um correli- ciência de_ cidadãos o pranto dos pais que
gíonário leal, é um amigo correto e fraterno, perdem filhos como mosca~ massacrados pecuja vitoriosa carreira política acompanho los índices recordes e inquietantes de morta~
com admiração desde quando, em 1959, ele~ lidade infantil.
geu~se- Vereador à Câmara Municipal de
Mudaremos, para que as obras do governo
Campina Grande, terra onde desenvolve a não sejam mero instrumento de vaidade pessua marcante liderança desde as lutas estu- soal ~os governantes, mas merecido penhor
dantis.
da dignidade dos governados.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, araMudaremos, porque este governo que naszão maior do meu contentamento com a pos~ ceu nas ruas, nas praças e se revigorou com
se de Ronaldo Cunha Uma foi que o povo o sonho das multidões, este governo jamais
do meu Estado voltou a sorrir com esperança se contentará com o r ..·cinto fechado dos gabi-
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netes, muito menos com soluçües excludentes

dos conchavas.
Mudanças haverá, de comportamento e
atitudes.
.
_
Mudaremos e avançaremos, por mais firR

mes que sejam as amarras que tentem nos
prender, por mais fortes que sejam os ~ri

lhões que tentem nos imobilizar. ~ prec~so
ousar a mudança, mais que temê-la, E prectso
temer o continufsmo, mais que _ousá-lo, e
criar caminhos novos, mais que evitá-los. A
realidade da Paraíba é tão_dramática que impõe reiterado compromisso de mudança, e,
ao mesmo tempo, o máximo de humildade
e de coragem para executá-la.
Mergulhado na crise que asfiXia nossa Parruba, meus_olhos têm a visão do futuro, com
minh'alma trazendo ao presente as imagens
que recolheu do passado.
.
Assumo o governo da Paraiba na fase m~Is
aguda da mais aguda crise da sua históna.
A Paraíba empobrecida e humilhada pelo recorde vexatório de ser o mais pobre entre
os pobres.
Os números do empobrecimento gradativo
estão na vida do povo e nenhuma pirâmide,
por mais faraónica que seja, conseguirá afastar de nossa gente o travo de suas próprias
e crescentes dificuldades._ Desemprego. Fome. Miséria e desencanto. Agricultura desorganizada. Indústria sem apoios. _Comércio
sem estímulo. Crianças sem escolas e escolas
sem alunos. Números inaceitáveis de óbitos
infantis, a menor esperança de vida dentro
de todo o Nordeste. De cada dois paraibanos,
um está fora da sua terra - um terço de
nossa gente constrói o progresso de outros
estados, porque a Paraíba nos últimos anos
usurpou até mesmo o direito de os paraibanos
permanecerem na Parru.ba.
"Não me julguem por obras físicas
grandiosas, desnecessárias ou adiá~eis,
mas por ações de governo que permita~
aumentar o emprego e a renda dos paraibanas. E não esperem milagres. Estes
são exclusivos de Deus."
Encontro uma Parruba degradada em suas
tradições de dignidade e seriedade. O paraibano fechado, porque a gastança irresponsável desbancou a solidez de outrora, o estado sucateado e preso nos atoleiros de uma
sucessão de descaminhos, a Cidagro na falência, amesquinhada como máquina de incem-,
peténcia e semente de inoperância. A Saelpa
em estado de choque. vendo apagarem-se as
últimas luzes de esperança de soerguimento.
O funcionalismo em atraso, uns há mais, outros há menos tempo. Alguns até há cinco
meses, com sua sobrevivência hipotecada em
bancos e sua dignidade negociada com empreiteiros. Órgãos fechados, empresas deficitárias, secretarias esvaziadas.
"Ess_e saneamento financeiro não se
esgotará em si mesmo. Mas se constituirá
em instrumento _de poHtica de governo
para se conseguir o saneamento social
- este sim, objetó último de nossas
ações."

Encontro dívidas que imobi!izam o estado
e encontro-dúvidas que sufocam a esperança,
extirpando a fé e plantando o desespero.
Testemunho com angústia uma Paraíba
despedaçada.
Mais -importante,- porém, do que saber
quem a deixou assim, é o dever de não deiM
xáMla assim. Não busco, por isso, culpados
da destruição que choramos. Procuro parceiros da reconstrução que queremos. A Paraíba
reviverá.
- -Peiseguiremos, com a obstinação dos crentes e a crença dos obstinados, o saneamento
financeifõ do estado, até para reverter a situação vexatória que o faz imobilizado pelos
próprios erros e refém da incompetência ou
da irresponsabilidade_.
"Não busco culpados da destruição
que choramos. Procuro parceiros da reconstrução que queremos. A Paraíba reviverá."
Esse saneamento financeiro, contudo, não
se esgotará em si mesmo. Mas se constituirá
em instrumento de política de governo para
se conseguir o saneamento social- este sim,
objeto último de nossas ações_. O êxito do
saileaine_rifo-que conseguiremos será quantificado pelas vidas das nossas crianças arrebatadas da morte prematura, pelos anos que
acrescentarmos à vida média dos paraibanos
e pela melhoria das condições de vida do povo
no se_u di-ª·a-c_lia.
Não me cobrem obras de pedra e cal. A
Paraíba, felizmente, _tem razoável estrutura
de serviços que nós vamos fazer funcionar.
Não me julguem por obras físicas grandiosas,
desnecessárias ou adiáveis, mas por ações de
governo que_ permitam aumentar o emprego
e a renda dos paraibanos. E não esperem
milagres. Estes são exclusivos de Deus e de
Deus haveremos de_ receber suas bênçãos
protetoras e a pro~eção de seus desígnios.
''As circunstâncias me fizeram herdeiro do _cá os administrativ()~ ?ylas_ me _ungiram, sobretudo_, depositário de esperanças."
As circunstâncias me fizeram herdeiro do
caos administrativo. Mas me ungiram, sobretudo, depositário de esperanças. De esperanças que embalaram sonhos, de sonhos que
geraram forças, de forças que se uniram no
grito que ecoou na Para1ba inteira, sacudindo
seu sentimento de P.araibanidade; mais que.
o _cáos, o destino rlíe exige que administre
sonhos_
"Ninguém me queira cúmplice da criminosa dilapidaçãQ do património público representada pelas acumulações indevidas, pelo recebimento sem contrapartida de tr~balho, ou até pelas procura~
ções fraudulentas, que ressuscitam mortos ou corporificam ~antasmas."

Tenho consciência_ -de que o desafio que
assumo não é missão de um homem só. Não
étarefa- de um só partido. É responsabilidade
de quantos têm responsabilidade. É trabalho
de uma geraçã"o. É encargo de uma sociedade
inteira, pOr todos os seus setores·o-rganizados,
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por todos os seus segmentos mais expressi·
vos. A mudança da Para1ba é cruzada que
não prescinde de qualquer colaboração. Por
mais profundas que sejam as divergências políticas. Por mais crescidas que sejam as vaidades de alguns e o_ orgulho de outxo~, a Paraíba
é maior que todos nós.
-Contamos com a firmeza solidária deste
Poder Legislativo.
Não adversário, não concorrente do ExecutiVo.- Um e out_ro soberanos mandatários
populares.
__
Tenios consciência de que_ não se decide
apenas o futuro da Paraiba e o desenvolvimento de seu povo. Decide-se também a consolidação e a estabilidade do próprio processo
democrático. h preciso entender, de uma vez
por todas, que __o malogro dos gov~_rno~_ ou
o descrédito do Legislativo não comprome~
tem apenas indivíduos, mas põem em rísco
a própria credibilidade do voto como instrumento pacífico de transformação social. Nosso governo, nem por ação nem por omissão,
contribuirá pcira golpear as instituições.
De minha parte, apagaramMse todas as marcas da disputa eleitoral. Se as forças políticas
estão programaticamente diferenciadas, há
unidade do povo, parceiro de esperança e
irmãos de sonhos. Repito, com orgulho. E
como prindpio de governo, o que já dissera
antes, "se ontem era o candidato de muitos,
hoje sou o governador de todos".
Quero a união e prego a conciliação. A
Parruba está diminuída demaiS para ficar dividida. Ela quer soma de vontades na multiplicação de desejos. É uma operação fundamental para seu futuro. Entretimto, se houver insensibilidade a essa convocação, nem
assim desertarei dos meus propósitos. Confio
que acertarei, porque não estarei só. Há na
terra homens e mulheres_ de boa vontade,
e no alto, santas compadecidas que na terra
também foram mães.
"Se ontem era o candidato de muitos,
hoje sou o governador de todos.''
Falo aos funcionários públicos, pois, afinal,
é com cada um deles que começa o Estado.
É com eles que pretendemos reorientar a
ação do Estado para sua missão precípua· de
mediador dos conflitos sociais e de prestadorde serviços essenciais. É com eles que se pre·
tende, em definitivo, resgatar a dignidade da
função pública, abastardada ao longo do tempo por quantos fizeram do serviço público
fonte de ócio remunerado e de criminoso sinecurismo. Ao funciOnalismo devo garantir
que não quero atrasar salários e que vou Ç'agar os salários atrasados. Mas ninguém me
queira cúmp1ice da criminosa dilapidação do
património público repre..c;entada pelas acumulações indevidas, pelo recebimento sem
contrapartida de trabalho, ou até pelas procurações fraudulentas que ressuscitam mortos
ou corporificam fantasmas. Tenho dito que
pagarei aos vivos, não aos vivos demais. O
interesse do Estado que me cabe defender
e preservar proíbe que o governo se torne
refêm de privilégios de qualquer origem ou
de corporativismos de qualquer inspiração.
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"Nada se fará sem a decidida particiORDEM DO DIA
pação
povo, que em nosso governo
-1encontrará espaço de organização para
se transformar em agente de seu próprio
Votação, em turno único, do Requerimendesenvolvimento."
-ti:)il'? 36, de 1991, de autoria do Senador Fran·
Nada se fará, sobretudo, sem a dedicada cisco Rollembe_rg, solicitando, nos termos re·
participação do povo, que em nosso governo · gimentais, a transcrição, nos Anais do Senaencontrará espaço de organização para se do, do pronunciamento do Senador Marco
transformar em agente de seu próprio desen- Maciel, na Escola de Guerra Naval, no dia
volvimento. É o povo por sua mobilização, 9 de março de 1990.
pela força de sua esperança que me infunde
O SR. l"RESIDENTE (Dirceu Carneiro) coragem e fé para enfrentar a missão e o Está encerrada a sessão.
desafio que assumo.
· (Levanta~se a sessão ds 17 horas e 20
Apesar das dificuldades e da descrença,
minutos.)
eu creio.

do:

Apesar das desconfianças, eu confio~ EDISCURSO PRONUNCIADO PEconfio e creio porque eu vi Das ruas e nas
LO SR.AUREO MELLO NA SESSÃO
praças da minha terra multidões que se reuDE 20·3-91 E QUE, ENTREGUE Ã
niam e se emocionavam embaladas por um
REVISÃO DO ORADOR, SERIA PUmesmo sonho coletivo. COnfio e creio porque
BLICADO POSTERIORMENTE.
vi homens e mulheres se darem as mãos e
O SR. AUREO MELLO (l'RN- AM.l'rounidos cantarem um canto à esperança e ao nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidenfuturo. Confio e creio porque vi as faces do te, eminentes Srs. Parlamentares, há quem
meu povo irrigadas de lágrimas da mais since- diga que o Brasil é um País que, se tivesse
ra emoção, celebrando a aurora que antevia
a sua agricultura condignamente distribuída,
depois de longa e sombria noite.
-e-marchando na direção da auto-suficiência
"As lágrimas do meu povo não corre~ por estados, a desproporcionalidade econóram em vão, nem inútil foi o seu canto." mica e financeira existente entre seus habiAs lágrimas do meu povo não correram tantes teria, sem dúvida, uma solução bem
em vão, nem inútil foi o seu·ca-nTo_. Com os mais airosa e satisfatória.Nossos estados se caracterizam pelo moolhos postos em Deus, de mãos dadas e cora~
ções cingidos, vamos à luta, com a mesma noextrã.tivismo ou pela monocultura, sendo
união que transforma a realidade e o sonho. a primeira dessas acepções aquela que mais
E com a mesma fé que faz canto de transfor- fere e mais debilita uma organização estamação o que era somente hino de esperança. dual.
Por isso, Sr. Presidente e demais Srs. SenaPois é a Parruba unida que, de olhos no
futuro, anunciará o raiar da aurora. Que dores, quando observamos cada estado secaDeus me preserve na simplicidade dos humil~ racteriiãndo pela produtividade quase viodes, na fidelidade aos compromissos com o lenta de determin_ada matéria-prima, verifi·
camas que ficamos ã mercê dos transportes
povo.
para fazer essa costura que permite o escoamento do principal produto de uma região,
A Paraíba vai mudar!
para outro estado e assim o possa abastecer,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. no plano das necessidades fundamentais, da(Muito bem!)
quilo que o outro estado requer e que sua
população exige.
-sr--:-Presidente, quando não é a dependênO SR. PRESIDENTE (Dírceu Carneiro)Na presente sessão terminou o prazo para cia exclusiva -dos tiaiisp-ortes, vemos a depenapresentação de emendas ãs seguintes Iilaté· dência de importação que faz, muitas vezes,
rias:
a debilidade e o desencanto daqueles que pro~
-Projeto de Resolução n~ 13, de 1991, duzem em determinada área e que têm, como
de autoria do Senador Maurício Corréa, que inspiração maior, a circunstância de estarem
altera a redação do § 2f do àrt. 77 do Regi· produzindo em favor da Pátria, do seu povo,
do seu Estado, e da sua terra.
mente Interno do Senado Federal;
Essas considerações, eu as formulo a pro-Projeto de Resolução n~ 14, de 1991,
de autoria do Senador Affonso Camargo, que pósito de uma séri_e de telegramas que me
dá nova redação ao art. 65 do Regimento têm chegado. Telegramas precisamente dos
produtores ou dos exploradores da hevea braInterno do Senado Federal.
siliensis, que municiam de borracha, com a
Aos projetes não foram oferecidas emen- sua produção, este País. Estes seringalistas
das.
'
__
hoje amargurados, clamam em desespero CO·
As matérias serão despachadas às Comis- mo se fossem um grupo prestes a se afogar
sões de Constituição, Justiça e Cidadania; e num lago ou_ num recipiente estreito, para
'Diretora.
que as autoridades formalizadas, instituídas
ou investidas, possam solucionar problema
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) de- tão alta monta que _os atinge de maneira
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar sofrida e é, ao mesmo tempo, uma fórmula
a presente sessão, designando para a ordiná- de desestimular e de os mandar para outras
ria de amanhã a seguinte
tarefas, outras habilidades, outros trabalhos,
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outros afazeres, para que, finalmente, possam se sentir realizados e compensados pelo ·
seu trabalho.
Os seringalistas da minha terra, lá do Amazonas de distâncias infinitas, estão solicitando
e clamando, principalmente ã Secretaria de
Assuntos Estratégicos, dirigida pelo Sr. Paulo Leoni Ramos e também ao lbama, s-ob
o comando de D• Tânia Munhoz, lig"ado ao
Secretário Lutzemberg e ao problema de ecologia neste País, que observem' o problema
do preço da borracha, porquanto a produção
das. pélas, imprescindíveis à futura industrialização, seja de pneus, Seja de acessórios,
não desfaleça e venha a compensar o sacrifício· qUe· é _ficar 'perdido no meio da selva,
dias, meseS -anos, com a dificuldade terrível
que se constitui o meiõ-de transporte na grande Amazónia e, assim, possam ver aumentado o pagamento por aquele trabalho, por
aqUele esforço, que por eles é despendido.
Ço-nsta do texto de um dos telegramas:

e

"A região produtora de borracha se
acha falida, paralísando já 80% da produção, afetando seriamente a economia
_--do nosso meio."
Mais adiante assevera:
"A borracha importada chega ao Brasil hoje a US$ 2,00, equivalentes a Cr$
450,00 cada quilo, contra Cr$ 140,00 pa·
gos ao produtor, que não compra uma
lata de conserva ou sequer um quilo de
feijão por essa retribuição financeira."
Sr. Presidente, outros telegramas nos falam:
"Seringais em total abandono, preço_
do quilo da borrachf,l não paga uma lata
.-de leite.
Rogo a inte-rferência do Senador junto
aos órgãos competentes para reajuste de
preços aos produtores, possibilitando a
pennanéncia d_os homens no interior."
Quem são esses homens do interior? São
os proprietários de larga faixa, onde cresceu
e avultou a árvore da borracha, não por um
processo racional de plantio, mas pelo processo espontâneo, que acontece em determinadas florestas compactas como é a floresta
da Amazônia, e ali praticam a extração desse
produto como principal manancial de renda
de determinada região ou ·de determinado
estado. É o Estado do Acre o principal produtor dessa matéria-prima; segue-se-lhe o Esta~
do do Amazonas, principalmente a região do
rio Juruá, de onde chegam esses clamores
populares por justiça e c_ompreensão àqueles
que têm a responsabilidade no trato da coisa
pública e no desempenho das suas atribui~
ções.
De maneira que, Sr. Presidente, eu me inscrevi com a intenção de, além das providências que estão sendo tomadas pela bancada
aniazonense, destacando-se o meu companheiro de bancada, Senador Amazonino
Mendes, fazer com que a irradiação deste
microfoD.e chf:gue aos ouvidos dessas autoridades ou desses auxiliares que têm por dever
assestar a sua lupa, as suas obs_ervações, o
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seu sentido analisado~; para esse setor tão importante da região amazõn_ica e de_ t~rras -~r~~
siJeiras.
Desempenho-me, portanto, <:~esta obrigação. trazendo, através desta tribuna, ao conhecimento do Senado, aquilo que se faz mister e que servirá. sem dúvida, de e:sclarecimento para aqueles que me ouvirem, para
que possam ficar sabendo que-os-seringalist~s
e os s_e:ringueiro~ da Amazónia estão clamando e pedindo justiça; e que est~ Pafs não

pode ter o seu Ouro expendido para· o exterior, quando há necessidade de que ele venha
assistir e cámpehsar o trabalho dos nacionais
que militam à beira dos barrancos,_ ou dos
locais selvagens desta terra querida. __
É de longa data essa b!!~_alha e esse trabalho-·
que vem sendo exercido, _de man_eira primitiva, pelos nossos s~ringueiros e pelos s_er_i_n.galistas da Pátria. E no mesmo local onde
morreram e correu o sangtJe de dezenas,_cen.tenas de nordestinos e brasiielros, defendendo a região acreana e pontilhando, com o
seu sacrifício, as áreas tão sofridas e tão ricas,
da produção da goma elástica-; mas é, ao mesmo tempo, a necessidade de que se racionalize a produtividade brasileira para que não
sejamos um país de monoculturas disseminadas para cada estado, c_omo o mate, em
Mato Grosso~ o café, no Paraná e _em São
Paulo; o açúcar, no Estado de Pernambuco
e, principalmente a hevea braziliensls e um
pouco da juta. na região amazónica, __
Clamam aqueles que mourejam no interioi', pedem ajuda e pedem apoio do Poder
Legislativo aqueles que, em condições adversas. se sacrificam e pratiCam o ato heróico
de que só eles são capazes - é o bastante
para os caracterizar- de suportarem o calor,
sofrendo as dificuldades regionais de pragas,
mosquitos e doenças que não podem sequer
ser imaginadas por aqueles que transitam.
calmamente, no asfalto das cidades civilizadas. principalmente do SuL
Morar na região amazónica, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, é uma forma, talvez, de
expiar num purgat6río um sofrimento que
lhe poderia ser retirado em vida e, expiar,
com sacrifício, talvez o grande pecado de:
amar a sua Pátria:, de se apaixonar por aquele
região.
Faço votos, portanto, para que estas breves
palavras sejam ouvidas ou delas venham a
tomar conhecimento aqueles que, responsáveis pela grandeza da nossa terra, pela expan·
são, pela produtividade deste País, não façam
ouvidos moucos àquilo que entra pela razão
e pelos olhos, que é a exigéncia de eqüidade,
de justiça para com as atividades de cada
um, e que, muitas vezes para se chegar a
uma dessas regióes é preCiso voar seis horas
e meia em avião ou andar 45 dias no bojo
de uma embarcação.
Que o apelo dos habitantes do Juruá. atra:
vés da minha palavra. venha a ecoar ª-nte
as autoridades, entre as quais menciono o
Sr. Paulo Leoni Ramos e aS r• Tânia Munhoz~
brasileiros interessados na condução ff:liZ" ~os
destinos da nossa terra.

Falo, Sr. _Presidente, porque inclusive, ainda ontem, ouvi de uma autoridade americana
pela televisão a promessa de que a dívida
externa deste Pa(s poderia ser grandemente
minimizada, desde i:tue se mantivesse [ntacta
a floresta amazôni~a. da_nd9,_portanto, diretrizes à condução dos nossos prciblemas de
Estado que não lhe competiria oferecer.
Digo, Sr. Presidente, porque a conserva·
ção da florestã amazónica para o estrangeiro
está muito condicionada à manutenção das
pistas clandestinas em lugares remotos. onde
contrabandistas de ouro, de -produtos tóXicos
Olfde entorpecentes são levados e conduzidos
aos seus-destinos, trazendo como conseqüéncia a exploração do nosso silvícola, e ao mesmo rempó. da ingenuidade e da pureza do
caboclo d_a nossa terra, Estranhos vão_ opinando sobre assunros que não lhes competem
e, com -ares de dono, sob r~ uma região que
é eminentemente nossa e que foi conquistada
a peso de trabalho e sacrifício, desde o Tratado de Tordesilhas, graças ao destemido trabalho dos portugueses. que levaram nos ombro~
pedras colossais e canhões bocas de sino,_co.~p
as suas balas pesadas, a regiões extremamente longínquas, como o forte do Príncipe da
Beira. por exemplo, ou a fortaleza do Amapá, -consolidando para este País uril domínio
jurídico e efetivo, que não pode ser desmentido pela displicência de nosso governo ou
pela atuação dos administradores.
Concluo, Sr. Presidente, recordando sempre-que-a-Amazõnia é como se fosse um planeta à parte. e que os assuntos concernentes
àquela região somente podem ser entendidos
por aqueles que já per\ustraram aquelas terras ou· ãquelas águas colossais.
Falo como um daqueles que nasceram ã
beira dos rios monstros, das cachoeiras pujantes e que, portanto, sabe entender o drama dos sofredores e. ao mesmo tempo, compreender o que é a dificuldade material, financeira de um habitante, principalmente do
interior daquele estado.
Sr. Presidente e Srs. Parlamentares_, que
seja analisado o problema que nos foi trazido,
e- o- clamor dos seringali!!tas do Amazonas.
por ·um preço mais condigno, por uma retribuição financeira mais lógica ao seu trabalho
destemido, seja levado em consideração, escutado por quem de direito.
Obrigado, Sr. Presidente.
Era 9 que tinha a dizer. (Muito bem! Palma<;.)

ATA DA 206" SESSÃO,
REALIZADA EM 10-12-90
(Publicada no DCN - Seção II
de 11-12-90)
RetlficaÇões
Na página n"' 7975, 3~ coluna, na ementa
do -Projeto de Decreto Legislativo n~ 121, de
1990 (n~ 26~/90, na Câmara dos Deputados),
-----QDd_e_ se lê:
-~-.:.de

-

10 de maio de 978, ...

teta-se:

·

-- -

, .. , de 10 de maio de 1978, ...
Imediatilmenfe após a Portaria n~ 85, de
9 de março de 1990,que acompanha o Projeto
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de Decret_o Legislativo fi? 126, de 1990 (n?
289/90, na C::ô.mara dos Deputados), à página
n" 7978, 3' cOluna, acrescente-se por omisSão
o seguinte_;_ -

(Â COmissão de EducaÇao.)

À página n~ 7.987, 1" coluna, no Ofício
CESF/33/90, na sua numeração,
Onde se lê:
OF/CESFI90
Leia-se:
• OF/CESF/33/90
À mesma página, 3' coluna, imediatamente
após a fala do Sr. Presidente, d~ recebimento
do OfíciO n" S/64790, iriclua-se por omissão
o seguinte:
O SR. PRESIDENTE (Mendes Canale)A Presidéricia cOmunica io Pl~nário que, por
lapso, determiriou, em 10 do corrente, ficasse
o Projeto de Lei da Câmara n" 66,_ de 1989,
sobre a mesa, a fim de receber emendas, nos
te!nios do art. 235-, II, d, do Regimento Interno. Entretanto, a matéria recebeu parecer
contrário quanto ao mérito da comissão a
que foi distribuíd2;.
__
De acordo com o disposto no parágrafo
único do art. 254, do Regimento Interno, fica
aberto o prazo de quarenta e oito horas, a
pãrtir deste mOrriento, para a interposição
de recurso de um décimo dos membros do
Senado no sentido da tramitação do projeto.
ATO DO PRESIDENTE
N' 352, 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 na 2, de 4 _de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Processo n~ 15.939/90-C resolve aposentar, voluntariamente, Nísio Edmundo Tostes Ribeiro, Analista Legislativo, área de Processo Legislativo, Classe "Especial", Padrão III, do
Quadro Permanente do Senado Federal, ocu~
pante do cargo em comissão de Diretof di
Secretaria de Serviços Especiais, código SFDAS-101.5, do Quadro Pennanente do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III,
alínea "a", da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os arts.
515, inciso II; 516, inciso I; 490, 492 e 488,
§ 49; do Regulamento Administrativo do Senado Federal, bem assim com o disposto na
Resolução n~ 21. de 1980, e:, ainda,__ com o
art. 11 da Resolução do Senado Federal n 9
87, de 1989, com proventos integrais, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 25 de_ rn_a_r_çQ __ 9_~1991. Senador Mauro Benevfdes, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE
N~ 353, DE 1991
O Presidente dO Senado Federal, qo u?O
da sua competência regimental e regulamentar, em co:iiformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Díretora no 2, de 1973, resolve
nomear Narciso Mori Júnior, Técnico Legis-
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lativo, área de Processo Legislativo, Cla-sse

"Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federal, para exercer o cargo, em comissão, de Diretor da Subsecretaria
Técnica Eletrônica, Código SF-DAS-101.3,
do Quadro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 25 de março de 1991. Senador Mauro Benel·ides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 354, 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 outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~ 2, de 1973, resolve

exonerar Luiz Paulo Garcia Pariiife,--Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe "Especial", Padrão III, do cargo,
em ·comissão, de Diretor da Subsecretaria de
Comlssões; Código SF~DAS-101.4, do Qua~
dro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 25 de março de 1991. Senador Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N9 355, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso
de sua competéncia regimental e regulamentar, em conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora no 2~ de 1973, resolve
nomear Cleide Maria Barbosa F. Ci'uz, Analista Legislativo, Área de Processo Legislativo, Classe ''Especial", Padrão III, do Qua~
dro Permanente do Senado Federal, para
exercer o cargo, em comissão, de Diretor da
Subsecretaria de ComisSões Código SFDAS-101.4, do Quadro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 25 de março de 1991. Senador Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N9 356, 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 outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, resolve
nomear Luiz Paulo Garcia Parente, Analista
Legislativo, Área de Processo Legislativo,
Classe _"Especial", Padrão III, dO--Q~U:adrO
Permanente do Senado Federal, para exercer
o cargo, em comissão, de Diretor da Secretaria Legislativa, Código SF-DAS-101.5, do
Quadro Permanente do Senado Federal.
Senado Federal, 25 de março de 1991. Senador Mauro Benel'ides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 357, DE 1991
O Presidente do Senado Federar, no uso
de suas atribuições regimentais e regulamentares e de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n? 2, de 1973, de acordo com o disposto no art. 243, § 29, da Lei
n9 8.112, de 1990, no Ato da Comissão Dire-

tora n?·l, de 199-1, e terido em viSta o que
consta do Processo n? 3.667/91-0, resolve nomear José Eduardo Ferraz do Amaral, para
exercer o cargo, c_::-m comissão?. de Assessor
TécniCo, Código SF-DAS-102.3,do Qu~ro
de Pessoal do Senado Federal, com lotação
e-~xercído no Gabinete _d_a Se-gunda VicePresidência, a partir de 26 de fevereiro de

1991.
Senado Federal, 25 de março de 1991. Senador Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 358, DE 1991
O Presidente do Senado Federal, no uso
de suas atribuições regimentais e regulamentares, de conformidade com a delegação de
competênCia que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora :n_oç. 2, de 1973, de acordo com o disposto no art. 243, § 29 , da Lei
n? 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão Diretora n~ 1, de 1991, resolve nomear Regina
Cláudia Pamplona Fiúza, 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 da Presidência, a partir
de 19 de abril de 1991.
Senado Federal, 25_de março de 1991. Senador Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N'}59! DE 1991
O Presidente do• Senado Federal; no uso
de suas _atríbuiçõesregímenta"is e regulamentares, de conformidade com a delegação de
com_petência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Dire_tora n9 2, de 1973, de acordo com o disposto no art. 243, § 29 , da Lei
n9 8.112, de 1990 e no Ato da Comissão O iretora n? 1, de 1991, e tendo em vista o qu.e
consta do Processo n 9 5.418/91~7, resolve nomear Walter Cândido dos Santos, para exer~
cer o carg6, em comissão, de Secretário Par~
lamentar, Código SF-DAS-102.1, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, com lotação
e exercício no Gabinete do Senador Antônio
Mariz, a partir de 20 de março de 1991.
Senado Eeçler_al, _25 de março de 1991. Senador MaUro-8-eDevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 360, DE 1991
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-dor Gu.illierme PaÍmeira, a partir de 1" de
fevereiro de 1991.
Senado Federal, 25 de março de 1991. Senador Mauro Be~evldes, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N~ 361, DE 1991
O Presidente do. Senado Federal, no uso
da sua competência reginiental e regulamentar, de conformidade com a delegação de
competência que lhe fo"i outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n-? 2, de 4 de abril de
1973, e tendo em vista o que consta do Pro~
cesso n~ 2_.923/91-2, resolve aposentar, volun~
tariamente, José Antonio da Silva, Analista
Legislativo, da Área de Proces~o Legislativo,
Oasse -"Especial", Padrão III, do Quadro
Permanente do Séiado·Federal, nos termos
do art. 40, inciso III, alínea c, da Constituição
da República Federativa do Brasil, combinado com os arts. 490, 492, 520 e 488, § 49 ,
do Regulamento Administrativo do Senado
Federal, bem assim com as vantagens da Resolução SF no 21, de 1980, e com o art. 11
da Resolução SF n~' 87, de 1989, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, correspondentes ã razão de 32135 (trinta e dois,
trinta e cinCo avos), do seu vencimento, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da
ConstitUição Federal.
Senado Federal, 25 de março de 1991. Senador Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N~ 362_,_ DE 1991
O Presidente dO ·senado· Federal, ·no uso
de suas atribuições regimentais e regulamen~
tares, de conformidade com a delegação de
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n 9 2, de 1973, de acordo com o disposto no art. 3_9, da Resolução
SF n? 130, de 1980, no art, 49 , do Ato da
~Comissão Diretora n.~ 1; de 1991, e tendo
em vista o que consta do Processo n 9
2.674/91-2, iesolve rescindir, a partir de 20
de fevereiro de 1991, o-contràto de trabalho,
sob o regime jurídico da Consolidação das
Leis do Trabalho e do Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço, de Paulo Irmensul
Rogedo, do emprego de Assessor Técnico
ao Gabinete da Liderã-Iiça do PMDB.
Senado Federal, 25 de março de 1991. Senãdor Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N• 363, DE 1991

O Presidente do Se~ado Federal, no uso
de suas atribuições r~gtmentais e regulamen~
O Presidente do Senado Federal, no uso
tares de conformidade': com a delegação de
de suas atribuições regimentais e regulamencompetência que lhe fOi outorgada pelo Ato
tares, de conformidade com a delegação de
da Comissão Diretora ri,~ 2, de 1973, e tendo
competência que lhe foi outorgada pelo Ato
em vlsta o disposto na Resolução SF n? 130,
da Comissão Díretófã n 9 2, de 1973, e tendo
de 1980, no art. 4P do Ato da Comissão Dire~
em vista o disposto na Resolução SF n9 130,
tora n"' 1, de 1991, e tendo em vista o que
de 1980, no art. 49, do Ato da Comissão Direcorista do Processo n~ 3.759/91-1, resolve autora n" 1, de 1991, e tendo em vista o que
torizar Flávio Rui Guerra, co"nti"atadO sob o
consta do .Erocesso n9 3.259/91-9, resolve autorizar José Oscar Pelúcia Pereira, conti:a~
regime jurfdico da Cqnsolidação das Leis do
Trabalho e do Fundo Q.e G~antia por Tempo · tado sob o regime jurídico da Consolidação
de Serviço, para o emprego de Assessor Técdas Leis do .Trabalho e do_ Fundo de Garantia
nico do_ Gabinete do S_enador João Lyra, a - por Tempo de Serviço, para o emprego de
ter lotação e exercício qo Gabinete do SenaAssessor Técnico do Gabinete do Líder do
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PDT, Senador Mário Mai.a, a ter- lotação e
exercício no Gabinete do Líder do PDT, Se~
nadar Maurício Corrêa,·a partir de 6 de fevereiro de 1991.
Senado Federal, 15 de março de 1991. Senador Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE
N' 364, 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~' 4.900/91-0, resolve aposentar, voluntariamente, Ruy Lopes, Analista Legislativo,
Área de Processo Legislativo, Classe 1\ Padrão V, do Quadro Permanente do Senado
Federal, nos termos do art. 40, inciso ID,
alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com o art. 186,
inciso III, alínea a, da Lei n~ 8.112, de 1990,
e, ainda, com os arts. 490 e 492, do Regula~
menta Administrativo do Senado Federal,
bem assim com o art. 11 da Resolução SF
n~ 87, de 1989, com proventos integrais, ob~
servado o disposto no art. 37, inciso XI, da
Constituição Federal.
Senado Federal, 25 de março de 1991. Senador Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
N• I, DE 1991
O Primeiro-Secretário do Senado Federal,
no desempenho de suas atribuições nigimentais e regulamentares, e tendo em vista deci~
são tomada pela Comissão Diretora em sua
4• Reunião Ordinária, realizada em 20 de fevereiro de 1991, resolve:
Art. 19 Cada senador poderá solicitar o
credenciamento, junto ao Senado Federal,
de até dois secretários particulares.
Art. 29 Os semi.Q.orc;::s que já tenham
exercido o mandato de presidente da Repú~
blica poderão solicitar o credenciamento até
de_seis agentes responsáveis por sua segurança externa.
Art. 3~ Os senadores que já-lenham
exercido o mandato de governador de estado
poderão solicitar o credenciamento até de
três agentes responsáveis por sua segurança
externa.
Art. 49 O credenciamento será solicitado
pelo senador ao Pri:m~iro Secretário, a quem
caberá cqnceder credenciais, fiçando o controle e a supervisão administrativa das con-

cessões a cargo da Secretaria de Comunicação Social.
_§ 1~ O processo de credenciamento será
instruído com cópia da carteira de identidade
e duas fotos tamanho 3 x 4 do credenciando.
§_ 29 Satisfeitas as exigências deste ato,
Secretaria de Comunicação Social e_ncarniM
nhará ao Primeiro Secretário informação recomendando óu não o credenciamento.
Art. s~ Compete ao Primeito Secretário
aceitar ou rejeitar a "indi~ção para o credenciamento.
Art. 69 O credenciamento não acarretará ônus ou v~nculo de nenhunia espécie para
o Senado Federal, e tei'a validade até o final
do mandato do Senador solicitante, salvo no
caso de substituição do credenciado.
Art. 79 Os credenciados com base neste
ato terão acesso às dependências do Senado
Federal, P.xcluíd3.s as áreas Privativas de senadores.
Art. 89 A Credencial de- identificação
conterá óS seguintes elementos:
I - número de ordem;
I I - nome e fotografia do credenciado;
III- nome do senador ao qual o credenciado está vinCUlado;
IV -prazo de _validade;
V- assinatura do Primeiro Secretário.
Art. 99 Este ato entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 10. Revogam~se as disposições em
contrário.
Senado Federal, 25 de março de 1991. Senador Dirceu Carneirp, Primeiro Secretário_

a

ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
N• 2, DE 1991
.
O Pl{imeirO SecretáriO (lo Senado Federal,

-no desempenho de suas atribuições regimen-

tais e regulamentares, e tendo em vista decisão tomada pela Comissão Diretora em- sUa
4' Reunião Oiàíriãfia, ·realizada em 20 de feyereiió-de 1991, resolve:
Art. f~ As entida:aes autoriZadas a: fu-ncionar nas instalações do Senado Federal poM
derão solicitar o credenciamento de seus funcionários, no :b.úmero ·necessário ao desempenho de seus serviçOs.
_
Parágrafo Unico. As lideranças partidárias,
quando necessitarem contratar funcionários
para atividades administrativas ligadas ao
partido político a que pertencem, terão a
mesma faculdade prevista no capnt.
Art. 2" O credenciamento será solicitado
-pela enüdade ao PrimeirOSecretãrio, a quem
caberá Conceder credenciais, ficando o con~

Março de 1991

trote e a supervisão administrativa das concessões a cargo da Secretaria de Comunicação Social.
§ 19 O proCesso de credenciamento será
instruído com os seguintes elementos:
I - cópia da carteira de identidade;
I I - cópia da carteira profissional, caracteiiiirldo ·a vínculo empregatício com a entidade;
III - duas fotos tamanho 3 x 4.
§ 29 Satisfeitas as eXigências deste ato,
a Secretaria de Comunicaçáo Social ençami~
nhará ao Primeiro Secretário informação recomendando ou não o credenciamento.
Arf. 3~ Comp-ete ao Primeiro Secretário
aceitar ou rejeitar a indica"çãO para o credenciamento.
-Art. 4 9 O credenciamento não acarretará ônus ou vínculo'oe nenhuma espécie para
o Senado ~ederal e_ terá validade até o _final
do_mandato do Priill-eirO Secrêiário,.salvo no
caso de substituiçãO dO credênciado,
Art. s~ Os credenciados com base neste
ato terão acesso às dependências do Senado
Federal, excluídas as áreas privativas dos senadores.
_ _
Art. 6~ A credeÕ.cial de identificação
conterá os seguintes elementos:
I -número de ordem;
I I - nome e fotografia do credenciado;
III- nome da entidade ao qual o credenciado está vinculado;
IY -prazo de validade;
V- assinatura do Primeiro Secretário.
Art. 9~ Este ato entra em vigor nà data
de sua publicação.
Art. 10. Revogam-se as disposições em
contrário.
Senado Federal, 25 de março de 1991.Senador Dirceu Carneiro, PrimeirO- Secretário.
PORTARIA N• 4, DE 1991
O Diretor~Geral do Senado Federal, no
uso das atribuições que lhe confere o art.
283 do Regulamento Administrativo do Senado Federal e tendo em vista o disposto
no art. 574, § 1~, do mesmo Regulamento,
resolve, desigrilir -Mário Sérgio da Silva Martins, Analista Legislativo, Juiiãno Laura da
EscosSTa NOgueii'ã, Analista Legislativo, e
Doracy Carvalho Reis, Analista Legislativo,
para, sob a presidência do primeiro, integrarem Comissão de Sindicãncia incumbida de
apurar os fatos constantes dos Processos n9 5
1.153191-9 e 5.29019!-0.
· - ·Senado Federal, 21 de março de 1991.José Passos Porto, Diretor-G_eral.
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CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição,
e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado. Federal, promulgou o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N° 98, DE 1991
Aprova o texto do Acordo sobre o Sistema Global de Preferências Comerciais entre Pafses em Desenvolvimento, assinado em abril de 1988, na cidade de Belgrado.
Art. 1° É aprovado o texto de Acordo sobre o Sistema Global de Preferências Comerciais· entre
Países em Desenvolvimento, assinado em abril de 1988, na cidade de Belgrado.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer ates 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 nacional.
Art. 2° Este decrew legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 25 de março de 1991. - Senador Mauro Benevides, Presidente.
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<:<:nccrttn. •"' h""' ~ ... _.. r.,loa-u niu •• a.Jvtrl d"• ;-o!,.••
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t~<lo•
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qu•r oob •• ,.,,,. ... u"'l •pYoe••••~• "

tl.l l'odnlio porticlrH "'"F"• lnt•r90"V&rna,.antd• • da nha1
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Cen-po,..ntoa -1<>

~N:

Unu c•Ucht,. d• tul!Aa d"• p~[•c• Fa~•L«11'•nhfl,
1<1
prltlca-

•t.~),ouJ!Õri••"

ai~ ••. ;lfta

d~nJ!lco

•u<Ulclao' •
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"pua•tariflrha"- C'llj<> a falto ••
ou 4\otorcar n c.,...;reJo "<'I• ""'""

1\.on!na ~ Uotrin'71• J:'f""rt.o;;;...o
•t1nli I~U !vn.
li ·r~••·t<~<ICA•h•" •hniCjca qra·.·•-• • tA&U da hout•!rG
• alO:,. d•• "tuU.lrJu" - oobr .. n•n•aç&a• jlo e_.:rdo ..... t.,r, d"
.. c.tt~ ••••ll11n•,.
~o
~•n!hl<',
qn• aio hn~a<'loo · - n t • an!Jra
t"'rcortH;;..•, '"~• <1"• ,.:, l~c\"""
tau• • 9, ......... ln~l••l••• q.,.
aõ.o tanço<ln• ~· mcodo at,.Uu ""hra pro<l.,to• noc:lonah. P<4<> di<>
conaldouodoo <'0<11<> -i!ldn pua•UHthi•a ca qrava-• oohre 1•porucli••
qua corr••J><>nda,. a aarvlcoa ••r-'\"{ ti,..,~ rrau.~<'lo•·

••l'••b•

CJ.Pl11JLO U
Slat ..... O:lcl'>at di' l'rarar.inclaa c ....... t,Í•t•
MTJOO 2

Cdaçlio • ob jet !voo do IGI'C

d

•:l..,ataa '%•1utvoa • tnd!ur

bf o)••n•" r•ht.hoo • pau.-~•• Í h••
d

ajuate&

<I)

•llls~""

~•lativoa

.-ontr~•.o•

·• "'"di:J.fa n.io•tult,ria•l

rohU.vo:o~ o .. .-dt~u da ce>tMrclo d.iutn, lr><:ho.d••

da ,.,;;.,lu •

1""';1"' prazo o

AA'UCO ' · .

t.lat"•

<~•

cen ..... nóea

t•ri(lr~•••

pa.ra•tu.i!.&•iu
udfirloa , "'"'7<'<"L~<lnD e lntaro:,.,.,..l::>l;du antr• C11< part!:ip~r.toia, ae:ão
iM·orpor~<c!u •• U•JU,...,• da con,au;;.-1• oun nr~o an•"•<l,•• ~., praunt;,
J.<:orda, elo '~""'l fario p•rt• J•••·~~al.

Março de 1991
C A

r t

T U ~ O

UI

- e ........ ;..,

ll~nci•;MI

J,

~.!!:!!.,..!

t.-..1•~

~·~...:l•cüeo

t.
?orlodl~a-nt•, ot put1~1po.nt•• po<sarlo c:olobrar ••u.S.• h
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t..,.a<"t"
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u-. <.u-Jté
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bl ll&o ob"\ant• 'l'>ahq,ar -·11du ·tua "'!~
vir a ""r
dotadas U'J'Undo o P".,hto '"' par.i.qra!wo !!,tal ·-'!e .ta ll<ti'lo, ....,
propoat• ou ...,cão .a Cçoo,tt; •<:r.i. votl!da, n "'" up:ennto.nte •nllo. o

•..,-

oollcltar,
cl "-•
•obre . . tohh•

d•ellõc• ouii.;o tOIU<IBa por u .. a
de tdbotinc:"ia,

e po.t

11do~i•

<lot d·:>1• terço•,

m111orl• •''"rlBo,

•obre

-did••

po:oce'••d•l~.
o ('onoltõi a<lotarl .,..,. no=•• d• proc'*<'lboent.OB.

'·...

o

l!;".,..ltó ad,.tn:. <e'JT"' ., '""'"1~-..toe ,,,,,....,.Ir"'••

oa

.a

l•n•~Ldp~ut"•

'"'tzns

~-~•··-.,•~·""..••

••

•s

~'.;<!.;•,.~~ ....

r•rtlt·L 1;,..,-....

·•lt~,.tl\0,

t>

'III•

5 ... J'tl')UIT<'

''"•~1~-.'õ-

•~""'<\o'-1.,.!,.:

,..,,.1.~ ...

;.

'"'

T8t~

..... ~~ ..

... '1''"""" •1<~

~~:rt',

i•'r

\,.f..,r,.,Jn

···t•Tt

"'

..,.,,~

,,..,. ,-....,,..

••·1<"'

-•<> ',..

I"\" I"

~:.t.r .. .,~,;· <'Ú"I"';OO:t't.\~...,·:

<l"o 1l~{'<'•lçi'U C"<><>•U"t""• <!":S FH~'It"!<;os

......

I "' l

daete '-<tl9o, oa rarUdpant~• p<>d~riio Odtorq•r eoncc••·;,.•·urifirlu,
nio•tariUrh• •
po.ra-tntchh• qua ••~"'"' aplle,v..J• ,...,du•iv~-n•"" a,
••poru~Q.• pro••ul•nt••
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-lticAçio e

Joootl~ado

d• ("onc•uõoa

I.,
0""lqu .. r putielpan~e pOdu.i., apóa ""' ;>e~ lodo <la ) an<>a da
da'• .,,.. '!."" • c:oneudo q,..,% •Ido ou~o•<J•d"• noUflc•r o Cc.i~i 4• . , .
lnteno;Io <!•. •o-iUlcu o" ••tirar qu.tq.,•r con<:.. d;, lnçlu(>!• "" uu
••que.,. ap~oprta~o.

1."

t)

putlclponte <l~"' r<ftt .. ,da uth&r ou .,.,dlflçar ~~~•lq<>•r
,.,. ...,,,.,lH •/ou na~<>cloci-:o vlaJon"'" i -..hM.,-:io.<l.&

Cpn<"•••~'' ,.ntur5

•coroto •ubt8 c;ue!q•"'r ....,11·1• ucceuida • adequa~a ~- <l">""""'"Hi<>. ,._
011 varHclpantee
jun~o ~<>• q••ah t•l conce•~io t~nh~ •l~o i"lcia~r.t•
ne<JOCi,.oia, ou COI> qud~"i""' ""t~os PH!Içlp~n~ .. • qua, no jul9.-nto &:>

c:-ni, tenha• 1nt4tnua •up•tdore• prlnclpah ou aub•tanda1•MTJC:O I .

Coopeu;ãuo .,.,. Orq•nha;ôn• 1nt .. rn•<:.Londa
O Ccnit.; promov,,., <jlloi•quer ajute• que ,.., l"'(>otr~., ad•qu••lo"

,....., c:on•11lU •
C<>DP"r•~io
c""' u
ND~Õc_•
IJnl!l:a• e aeua Õr<j:;.c0 ,
}OitUcuh,.,..,nte <:010 a <:nnterlnda d•• N•(Ô<'e Unida,. a'>l>r,. c....,;rc!o .,
E!cUnYOlYI .. nto (Wo::TM>I _ • aa ·~;;nelu '••pocl,.lll ..,lu >!~• Naçóea
""h!A••

M•

ftqlon•l.• •

l.

Cno nio t•nh11. l"d~:o acot<l') •nii-"~ o• putlelpanta• ,.,.

el<!o af•uo$o• roduio r•H•.u ""' ""'dUlcar conc•••Õ•• '"'l"h•!antu
c:'<>n•t~"l•o ....
,.,.,. ••qu""'" T"OP">':ti">O, ::lUIIl<J!I•t "''"'Hl.!ca<;_ÕO OU ~,.tlt~
"""•~ ... p, .. h ltuv••l ••n· notUJ•'""" "" c .... u;.

c<J""'

CO"'. ~n>J"<)B lntcr90Vern.......,nt... ta, oub•r•<;tiondo,
lftt•r-reqlnnoh para coor.,raç.io a~n;õ,.Jca entre p'\(~,.,. .,.
do Crupo do• 77,

.li.:'~ H~

"•""·•• o ..

~MnV'O'hl-nto .,,.,.l>ro~

~~.!..!_!_.!l....k..<L 2.

M"'""''" Z"'•lt.'U

o::•on,

no prazo d• ••la """"" "• C<>nt~o" d• data C• rac~l>i...,nto d• nottnc•~õio,
• c••o o puti.,lpent• nnHUc .. dor rr•>•&l~• cem auo moHUca~:iio ca
zetlrada du ctmcna~~. "'" P"'~tlclpantea 'lU• o C0<1>1li jul'l•~ tar ...

12

,,.;-1-;;;.-d'"'; Conr..,.~,:f,.,

,.,. """'IJr<> l'~;..''""ir""t" •••~ llbtHdaoj•, • qaalq><•r "'O<O&~~o, da
'>U rnlur, pn<:tool "" t<?ta\_,.t,., qual<(ll•r it•" d• ••u .!'A~
-Í!A r.on;:o•ai.S..e 'i"" eh condderc tet •fdo ,..,.qocl•do 1n1cialawnt_,·~- .. •
'I"•~·•••'"
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tC"nha to~n.a:ro,

AC<>~~o.
o C<~•! ti

,,. flr<>!Ut'>.,.,.

<l"•

t•nl>• cf&i>t&do

da

••r•

,.

pr~ticlp~nt<1a

,'tU<'

~"""'"'

""'

Q">ilUOt' fl"rtlclp&nt ..
,;.,h> _,,,..,,ou

.ru••~

...,,,..,qo~""'-,.

!'<'.,,.,;;

~<:<>r<to

dnt.,, .. ,,. ...,., P''l><lt••'> "'' &I,_! h•<~•, "'U&
olir•u
1• ""'
,,.,_,.,.., aubota""'l"l

niôo

p~avtuo

d<mOnaU.,.., i

.. thbçi.o dae

partoa ahU<Iaa

.,.lllllr"s do'"

-.11<l••·
2.
0""\qu•r ao:io ele aaluquar~a c!anlne<!a a afaat>or ,.ir1o "•nc.,
""'anoaca ela dan(', d• ...,.rl gt>-d•.,:•r Ao• ""\'IUint•• proo:.,<IL.,...nt~>et
.
a) llotlUcatio• Qualquer part1~1pant.e que t<'n<OI'>n• tu•'<
-<lidou ~. a&haqunda c!evcll n<>t:ltlcar o c .... tti de •u .. lntentlo,
cebondo •o c ... u; chcular ••t• not1U~•ci0 oi. (('elo" oe rntlrlplln~••·
:r.~• r•cebl.,.nto cl• tal not1Ur•cl<l, "' putidt>•n~~• tl••~r .. •••c!o• que
P~•u•nd- ~••11••r
con•vltu <'-. o• pntleip•ntea .'JUA l"lrhra,. u
~1<'1•• c!o ..•rio nodtl,..•r o e-tt• dentro de JO dba, Cnntu>lo, d,Í.,.t•
cire"\Õn•t;,riaa crhlcu, quando '"""" d"""'r• p:>dula cau••r pu·jubo• da
oUHcH U]">.Ouçiio, pO<!.or-•&-t "'!"Ir provh<>ri,.,.nt.,, 3 . , . con,.uHu
prtiYh.•, d .. t• que tnL• ron•ulta• a•:l,. rflaltsatlae J.,.:'d.t.n~•.,.•nte al"'ia •
ed~f;., daa "'*dtclaa da aai"&9Ua~c!:.:..
bl <"on•ulua, Oa F'«l"tl0:1PAntes lntncand:n! c!:nve~i.o 1niçiar
eoncult•• e<:m o objetl~·o c!:o at<"&nfar •cotdo <JU•Mo l
""~"~'"n da•·
-.11<1•• da ul~aqu.,c!a • ••r•., «dotada•, ou qu• 11 ''"""h"'" "'l•lo to.,ed"'•'
t.. cano aobra aua duraci.,, alb da eooop.naaçÕ<>e ou rnnt<•rod"c;n ele
conct•••i'l-a. Td• con•u1ta• dev•~Õ:<> eataot ·rono:lutdto.a dooll:.,> ele U<Ôe
-••• da ~e~bimento da noHno:ao;i.o orlq.l"nal. Na hlpóte•• de que t4La"
part••• dentro elo lapao de t~"'PP ~at.rl<"!o acl,.., .a "'otO:r!a """"r~ aor
••-tida ao e-u;, que dtrldl•~ aollre o •••unto. t:A.ao o ·~.uon1t.O .. nlo
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U<JiQ.a do Grupo doa 17, • 'i'>& ul\l1 . .

l•t<ÕI."c-.a-.bl&dO concanõ•••

J,•
l'a.t"a qudq~>ar
~at.ada
que
dapQdta ""'
inau,...nto da
ntJticaçio, acaltaçio, &provaçlo ou adca;o, ou ""'' DOt:"lticacio • da
•plicaçio proviaõri&, dapoh qua U!)h- aido aat:LaCaU•• •• c:ondlç~•
.,...,, &
entrada •• viq-or d•uta Acordo, aata Ultilo.o "ntur.ã .,,. vi<;~or, ,,.
l'&l&çl<l aQ ~•tarido l:st:&d<l, nQ triq~slma - dl" apôs ter aidQ !oito u.l
olep6sLt:o «o n<>tlticacio.
3.
ccao • ont.ra.:la ,.,.. vio;or .:l<~at.a Aeordo, o CciaH.ôõ <l~t..,....tnau """"

U.) i. bloa ~• co~>aonao;~ a "'!?oi&<;"JU
vot.açio ... nc:ionallu n11atc ~ordo

~na

f>U&

onuari<> .,. vi.jor spiia a>a .acolt..s<:.Õ<I .,or ct::J:n•_a_n!<:>_•

'"' apr<)Y&~io p«lOa l:at.•<l<~a rat .. ri<!<la no AJ:ti<;o lS. -::.at <I.U.A niCJ ••ri
J'O&t«r1or • trõia &I'IOa a ~ontr.a" cU .:lan ~da aotr<~da c• Yi<JOr C'~:o:t.o
Acor.Jo.

~
llot:ltic.ação de ApUc .. çlo PriÕviaórh
tJia •1,-o.a:drio qua pr.c.c~• rat1!1c::ar, ..:oelt,.., ""'" ~.--.to. ~aio tonlloa t>O<Udo da~;~<>oital' •ma izoat.rlllllaQeo, pe>d4r.i..
....,t.ro da aaasant.a di&a da •ntrad& •• Vi<jcr do Acorc:c, not.J.Ue&>: o
••po&Jtârio da qu& apUc•~' ••ta ~<cor<lo po.,...hori.._•t•, A. &pU.,.çio
'n>Yis6ria roio •• aatan<l11r~ por puiodo .,,P~<"lor • dois "-noa.

1.
I(U&lq~>•r t""f'f,
apQs sua entud& vigor. Ta! ~"'tir.t<la torn&r·u-i
arot1Y• saia ••••• & contar do dH. ~· qua o de?Os!.tir~o tl<oU' ~ee_•~•.!o
a cçwounicaçio p<>r uc:>:it.o P:o.ra ui atc-~to. O retto>:t::!o poartic{J'&::ta
C<*llniC"-t.Õ si.ulUn.,u.anto ao Cco.ni a &<:Ão po~ ~l• t"""'óa.
2.
c-a.-..:1<> Gaq~.~ola
data 011 d.t:.-ahca " obro.9•c5u da
~ ~ - ~ ~~
-'<lEU:cl&. -'PÓJo .a ..-..i-&ud$. <Ut.oo,
ós particlpatotas - 9nal, ·.., o particip...-..•
ra·un. <!.,...jdh;Óo
con·;u~e ..... nto .,.,
oeoio :'Ott~r~s. tot.&l ou po:'r!d~•<>n·~<••co u o;o...,.•••~•
..-coesl>l.<S.u pelo últi:ooo dca dom.au p&rtic!ç.ant••· "' "ic:o-.."n&·
.r.JtT:tm 31

"'*

.-bo

'I''" .,...,

r..••zvaa

lida' -••• &p6s antr.ar ea Vi90I:', nos te"""''~ do& dispositivos
p&J;tLn&lltaa, ••t• Aoo:.do oatari aborto i. .adeailo ~ outroa
d.o

-ro•

ro<l:•ri<> ••r
aealtaa raae...,.as
• r&~~'p<:ito da qu•i"''{~•:r
.u• ..;dr.ivo• desta Acordo, ...,. v&~ "qu. nio uj.,. Otl&5 ~:><:(lmp.~t(va.t:a "'~
o obj&to e pr<)pódto do Acc:.do, • <:jUIO .tonh. . udc acait&a p&h .,.,.;:c:rtft
<los pHtlcJpantas.
M'!'IÇ9 i2

ll;o-ApUc.a.cão
&) O re'l'l•rsnt&
ad&rJ.,,

1110t1Ucar,;

o

C..h.i

d&

"""

lnta'!Ch

da

•J P

r•quan:.nt&
&u.b&o&t.arâ ..,..__ lLat..a da
olare. .
pa;;tsc!pantaa, • qualqua:. part1Cipant• po4&râ apreaantar
lUta da p&dJdoa ao requor&nt&,

di o.& vaz ' cwoprt4o ~· procsdilo&iito po;&Vbto nos itana t•l ,
Cbl •
tel~ acima, o zequsr&nta snlõrari- A&<J<>Ci&çÕC& c · - parUctp&nta• tncera-uad<~•, coo. vht.as i. conl&ellçi.o da

~

aobri

·~

1.
tS4h.&. ... nt_ldo n•~~Lao;IS&a dlr&taa entra •i, ou ro ca"o da 'i'>!
dala&, ao acailt&r ues Aco~·do, ~ c:~:>nsli'lt.to t'al aplte.-clo,

~o C-tté poda~i. revu a oporacio deste" ArUqo ""'' cu.::&
partlcularaa,
por
coticitaçíiõo da
qual<r~•r
<lo&
particip.,.t••· •·
apr•••Dtar coco.,.nd .. cõaa ad•'i"-..J•• "-O c . . o ..... ~roço.
aate ~i9o só p.odarâ ••r ..... oc:&do dnot.s-ta. nat1UC:-&d&a ao eo.it.i.

cUa•al. . da
p!oh -110•
·c:ont& "
l'&"" pdha

c:._

$,..qur~

Acor40 aad snt:andLdo 4-.:o dastinado • •rlt..ar ~
qu&.t:qu&r ~!ctpn.t.a ,..,..,.. q~.~alq~.~.,r a~itõ·~r 111• 'ulq•da -.-.lde
para a prot•ç-io da aau• t .. ~anu-• t~i.t;.1, do &&qunnc"-•
lf..S& . . . ta

-·-

UTtGO
1.
Qualquoor parUcipanta pod"o aprauntar • • .n...nd& a aU;e
ol..eol"o!!o, O C..tt.ii eon&!C!arari • r&COIII&n.d&ri a · - · p.Lr& acl_oçlo P&l.!o•
'p~eipantaa, Qualqu&r -nd& torna.-~oa·iô .tat!va 30 d.iaa após a d&ta
- .,.. 4oia tarços elos part1clpanua 0 tal
4•t.in1ctoa llO A<:tliJO 1
(a), tur.a. I>Otit1c:&4o o dapc>&lthio da &11& sC:.it..aç;,..

cÍr~unatln-=iu UCO.I>C1~•

~

Úata doa COJU:a&&õa•.

•I fg po414o
da ad. .io
pnoyaniam;a ~
<faaanYOlY16<1. aoll'i .•eonstda.ndo -..ndo·••
aap&c.t:al

~alcpaC

:J.i•

t.
O. Anuoe :l'....,... part& tÃ:eaqr&.l'lta d&at:a Acordo, •
_,(
rar.rint.ia ao pN..nt• """'z""• ou a
~ da .... , caphaloa 1 • LKl._.
ralub<:ta aoa ...,..xoa oc•L&U••• aos

+•··
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ffin ;r. !Q~d,..Ma prod .. dd<!a w obsJ.:j.o! - 110 •<>t:•....,t-nto
da ll&'lf:&:• 1 l&l, aariio .::on..idaraotoa e - tota.U..nta p:a:odu&idOa ,....,
obUdoa rto Partlci~~u axpo.,t:&dora
'
b~to ""' pr~u.toa .,inarah
aMU·aldoa da aa11 ·
ao1o, .,. ...,.. &.}11&& ou. doo 1&11& laitoa ,..rinhoa !Ir

•I produto& ••

•1

ol "n1a.&is ··.,u nb.acidoa • eriadoar

Anexo

41 produto&

obtido&
da
,...,Ãojr;afo Cc!, aci~l

d'eho •• lldqn.do, r...,o.z,,t., nO d.leboo-t•~c:,1ro ' dia da
&bdl do ;o,no da 1111 no .... cantoa a oiUIIt& • oito, ••ndo iqu.al-nt•
l!;'ltt.b.Ucoa o• uxtoe duu .WOJ:'<I<I "'" 1Ín911u Jird>ll, lnqlia, f~&ncii• •

••p&nhol.

.

&D~ia

4anb:a

oa

rar.Or14oa

no

'p••~• . .rlt:ls.a, 011 ~llt:&:o& p=odu.toa Jl.ou::l.llha.
nt.ir:&doa do alto, . . r: por &u..&a &ll!)ar;cacõc,;, ~/!Ir

f!l pl'<ldutOI& da
teete..,nho
do que oa abaixo--aaalnedo•, , devtd. . .nte
auto:rlra4oa J'&:z:'& tanto, &adn&,.aa •••• ~ordo na• datu in41c:&daa.
Ia

J.

11 'i

x o

•I produto& pnx:aaaadoa

a/ou alaboiC'&doa a bordo do • - •
platatonoaa do procaaa.uurt'-0 !I 11, e:<clu•1v:.O e.po; .. dr da
p:roclut- .d•ntr& o•· not•rid.oa no parl.qr&Co H), ac111a&r

X

1'uUeipant11o. no AcoJ:do
h)

Angola

K&Uda

Al:giÓlLo.

~rocoe

A1'9entina
•anql&d•&b.
.... i ..

lloçaablqua
II:Lc&d'f'lla

•rt1qOa -.&l&d.oa ali recolhidos, utiU~.oivai• axclusiv-u'
p-u• • r•c-raçil:o d• aa.toirlaa pri&&ar

lllideo

-

-

~!via

au..tl

11 Uap•rdlçlo•

:JI -«"adodu aU.

~ado
~11ea

C at.u·

a ..u.

~!to

J:qq~or
,.ilipiriU
G&:l&

Goi..,.a

t;lsu.i
l'&f.d
!Mi&
l~olõd&

da

opau;õa.a

l':tcdu:cidaa u;c:lu.iv.,.enta
[&)

pa:z:oU.'C'

ató (1),

doa

.,.,im,.;

411. eari:L&

a..púbUc:a !Jnida da 'r&ndnu.
llcalni&
l d :W..ka
1\IC!I.io
'oraJ.Undia
'rrin.ida4 e Tob&<JO
:t\U\1•1&
U1;!,1qu&i
'lo'eneluala
Viet.n&a
1&1ra
U.abl!>ua

C.:.llab1a
C'l1l>a

,'C'<I&ult&ntaa

eoDdu~id•••

~- ~ferWo• QQa pU'.i.t;lrdoa

~ ~ ~ .... Q:ll:>l!..-

.Cbfll.-ra

••córi•

aanutaturair•• &11

!_/, %.11el.ni ~!-ta, bbri.UcmU& o •ta-ida relac:icm.•<toa•
.n,,_ -.in.ra1. t o . . - :!LiMrt.;. •izl.rde 1711 ..t.U.i<:c.a •

}.1

C.

-.:.b&rcaçÕ.&~ IC'sf•rir-•a-.oia aoobar<:acO.• p.aqu•i .. aa ano;olvidc&•
•• paa<:a cca•rc:ial, rc'li•tradaa n1m1 pais lparti<:J.pant• • opar'a.s••
por ua cid&diio ou. cidad.ioa 011. qova:rnoa d• 'partl.cipantcu •ociad.•da• c:arporaçlo ov. aaaoctacio devid....,nta n'JUtl',.d& &:1 td.
pala ~rticipa.,ta, da qual 60 por .c-nto do <:apleo.l atia da
prop=isd.<lda da "'" cid.oldi<;~, 011. cl.dadio• a/ou 'll.,....~"o• da tai&
p~ticipa~t••• ou.
TS por eanto po" <=id.adioa a/ov. qov•rnoa d.o1.
parti~lpant••· eont.,do,
lqua.lm•nta au&CIItÍirch d• concaaaac.a
pratar.nciaia oa pnwiutoa_ retirado• da a'""""""eô•• •"'l•:l•da& na
paac& cCJiU,ro:ial 110 l.bito d• aco.,doa c-ici&i& qua p-,:a....,j.., -..
1ocaçlio (cha:rt.sr1nq/laa•in91 da t:aia.coob&IC'caçõ.a a/oll a part:ilba .S.

••=&o

: ..aqu.oo •
%11qoaU.vi&

paaea •nU:•

o•

p.o..rtic~ut••·

l:rabe da Llbia
A 11' E X O

!I

H,

..,..,•• da Odq. .

'~opuur~••-ii<>

•• aeq~intu UOJl"U po.n dau:m1n&r a od9. .
..,•$'•tlvda d& concaaaóaa p.-.far&ucJ.aia C>Ut:o .. qadaa 11.0•
Uno• do ~PC (Siat. .a C:.lobal da P"afarinci&a c . . . rciahl, l l\JI do&
par&qratoa tal • Cbl 41> Art19o ) a do Artiqo tS 4o Acordo aob .. a o I!GI'Co
odoa prod,.to.

~/

I. napalto
o,_r&d.a• por'

•~•

os
Una desta , J.c:ordo,
•
<~JCF•nio
•ptata!O'CIIIII.
.S.
procaaa&raant:o• &J.<p~iUc& qualquciC' ~cacio, coao d<"fln.:i.4~, ua4&
para

011

obt.i4o&

part1çlpanta aorpo:rt&dor, daada qu• tal& p:rodutoa'
01:1

na lt&OJr• 4.

~&\.!""""

procaaaar

·~"ado&

1\!:<rn lo • •rodutoa Or!oinérioa • 0& produto& cot..rtoa por
arru.joa c.....,rci&la prafa .. aru:J.ah 1\0 L..bito do sçpc, J..aport•doa no

coDCii"Õ.& aapec1Ucaa rt& ltotqr& 3

h
-rcaçÕtoa, .,.. plat.at-.. da P"e~Caora-cnto,
•nt.J.d&dca qovar..-no:&i•, r>io •• aplicarii o ~hito

.t.a
nd.a

"'*

a/ou

pr<)du•ir

•

botdo

pz:odutoa

•zc.tG.ch·-t<l

oa prodoato• ra!eridoa no pariqr&!o UI , .. cUu.

'
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1 - ATA DA 24' SESSÃO, EM 26
DE MARÇO DE 1991 1.1 -ABERTURA
L2- EXPEDIENTE
1.21 Ofkio do Sr. 1° Secretário
da camara dOs Deputados
Encaminhando lt revisão do Senado

autógrafo do seguinte projeto:
- Projeto de Lei da Câmara n°
13/91-Complementar (n° 223/90-Comple-

mentar, na Casa de origem), que dispõe
sobre a edição e o processo legislativo
das medidas provisórias previstas no arL

62 da Constituição Federal, e dá outras
providências.

1..2.2 _Leitura ®_projeto
- Projeto de Lei do Senado n° 37fJl,
de autoria do Senador Lavoisier Maia,.

que assegura prioridade aos técnicos agt1colas, engenheiros agronômos e médicos
veterinários nos projetos de reform_a agrária.

L2.3 _ Comunicações da Presidencia
- Recebimento do Ofício n° S/13/91
(n° 33/91, na origem), através do qual o
Presidente do Banco Central solicita autorização para que o Governo do Est2do

de Santa Catarina possa emitir e colocar
no mercado, através de ofertas ptiblicas,
Letras Financeiras do Tesouro daquele
estado, para os fins que especifica.
-Recebimento da Mensagem n° 77/91
(n° llS/91, na origem), do Presidente da
Repüblica, comunicando que se ausentará do Pafs nos dias 26 e 27 de março do
corrente ano.
L2.4 _ DisCU~WB do Expediente
SENADOR EDUARDO SUPUCY
-Encontro do Presidente Fernando Coiler com presidentes de países vizinhos,
em Assunção, objetivando a criação do
Mercado Comum do Sul-MERCOSUL
Enchentes em São Paulo. Greve dos motoristas e cobradores da CMTC.
SENADOR ALUIZIO BEZERRAReintegração de Cuba na OEA
SENADOR FRANCISCO ROlLEMBERG - Palestra de S. Ex 8 na 110ficina
de Trabalho sobre Resíduos de Saádd',
promovida pelo M;nistério da Sa64e.

L2.5 _ Leitura de Projeto
- Projeto de Lei do Senado n° 38/91,
de autoria do Senador Marco Macie~
que dispõe sobre a partilha e a líberação
·dos recursos provenientes do salário-educação.
L3 ORDEM DO DlA
Reci"uerimento n° 56, de 1991, de auioria do Senador Francisco Rollemberg,
solicitando, nos termos regimentais, a
transcrição, nos Anais do Senado, do
pronunciamento do Senador Marco
Maciel, na Escola de Guerra Naval,
no dia 9 de março de 1990. Aprovado.
1.3.1 _ Discussos após a Ordem do
Dia
SENADOR HUMBERTO LUCENA,
como Lfder - Convenção- Nacional do
PMDB.
SENADOR MAURÍCIO CO~
como Uder - Painel a ser realizado pela
Comissão de Constituição, Justiça e Odadania oobre a revisão da Constituição.
Vazamento de informações concernente
à proibição de exportações de café, decretada pelo Governo.
...
SENADOR NEY MARANHAO ~A
comunicação governamental no País, particularmente no Governo Collor.
SENADORAMAZONINO MENDE'S
- Situação dos seringueiros e caboclos
na Amazônia, em face do aviltamento
do preço da borracha.
SENADOR MÁRIO COVAS - Demissão do Ministro OZires Silva, da InfraEstrutura.
SENADOR MARCIO LACERDADefesa -da líberação de cruzados novos
para o pagamento de imposto de renda.
SENADOR-AMIR LANDO ~ Considerações sobre o primeiro ano do Governo Collor.
L3.2 _Designação da Ordem do Dia
da próxima sessfio
L4- ENCERRAMENTO
2 DISCURSO PROFERIDO EM
SESSÃO ANTERIOR
-Do Senador Am.ir Lando, pronunciado na sessão de 22-3-91

3_RET1FICAÇÁO
..
- Ata da 2088 Sessão, realizada em
12-12-90

.

.

4

INSTITUTO DE PREVIDêNCIA DOS CONGRESSISTAS
-Ata da 23a Reunião Ordinária, realizada em 6-3-91
---Ata da 2411 Reunião Ordinária, realizada em 13-3-91

-

- Ata da 293 Reunião da Assembléia
Geral Ordinária, realizada em 20-3-91

5 MESA D!RETORA
6
E VICE-úDEREB
DECP~TlDOS
.

LIDinm8

SUMÁRIO DA ATA 7"REUNIÁO,
REAUZADA EM 12-1200
RETiFICÁÇÁO

Na publicação do Sumário feita no
DCN - .Seção II - de 13-12-90, página
n° 8083, 18 coluna, no item 1.3.3 Leitura
de projeto,
Onde se lê:
1.3.3 _ Projeto de Lei
Leia-se:
1-3.3 _Leitura de projeto
... ·suMÁRIO DA 208° SESSÃO,
. REAUZADA EM 12-1200
RETiF1CAÇÕBS
Na publicação do Sumário, feita no
.nCN - Seção II - de 13-12-90, na página n° 8083, 3 3 coluna, no item 3.24- Leitura de projeto, _
Onde se lê:
- Projeto de Resolução ri0 73/90, ... Leia-se:
- ProJeto de ResolUçãO n° 75/90~.:.
A página n° 8084, za coluna, imediatamente após o item 3.2.10 - Comunicação
da Liderança. do PMDB, inclua-se por
'oôiissão o seguinte:
·
3.2.11_ Comunicação da Presldencia
- Arquivamento definitivo do ProjetO -de; Lei da Câmara n° 66/89, uma vez
que fmdou o prazo fixado no parágrafO
ánico do arL n° 254 do Regimento Interno, sem interposição de recurso no s.entido de sua tramitação.
--

Ata da 24a Sessão, em 26 de março de 1991
1a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Dirceu Carneiro
ÀS 14 HORAS B 30 MINUTOS,
ni Veras - Carlos Patrocínio - Cid Sabóia Hélio Campos- Hugo Napoleão - HumberACHAM.SE PRESENTES OS SRS. SENA- de Carvalho- Coutinho Jorge- Dirceu Car- to Lucena - Irapuan Costa Jónior - Jonas
DORES:
-neiro - Esperidião Amin - Flavían,o Mello ·Pinheiro - Josaphat Marinho - J(dio Cam- Francisco Rollemberg - Ganbaldi Alves - pos- Jutaby Magalhães - Lavoisier Maia Affonso Camargo - Alexandre Costa Gerson Camata - Guilherme Palmeira - . Louremberg Nunes Rocha - Marcl? Maciel
. Aluízio Bezerra - Amazonino Mendes- Be-
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III - que disponha sobre matéria penal
_ IV - que abranja, no todo ou em parte,
matéria cOnstante -de projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e encaminhado
o· SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei- à sanção presidencial nos trinta dias imediaro)- A lista de presença acusa o compareci- tamente anteriores h publicação da medida
mento de 36 Srs. Senadores. Havendo nüme- provisória.
Arl. 4° _Jf!admitida a medida provisória
ro regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nos- pela falta de pressuposto de urgência e relevância seu texto converter-se-á em projeto
sos trabalhos.
O Sr. 1° Secretário procederá à leitura de lei de inciativa do Presidente da Repüblica, que será apreciado nos termos do art.
do Expediente.
ó4 e seus §§, ela Constituição l~"ederal, salvo
É lido o seguinte
manifestaçâo em contrário do Poder Executivo no prazo de dez dias.
EXPEDIENTE
§ 1° A inadmissibilidade da medida provisória poderá se dar no seu todo ou em alguOFÍCIO
ma de suas partes.
DO SR. 1° SECRETÁRIO DA
§ zo Se a inadmissibilidade for parcial
CÂMARA DOS DEPUTADOS
aplicar-se-á a mesma regra do caput deste
Encaminhado ll revisão do Senado autó- artigo quanto às. partes rejeitadas.
Art. 5° Aprovada sem alteração, será a
grafos do seguinte projeto:
medida prOvisória convertida em lei, com proPROJETO DE LEI DA CÂMARA
mulgação pelo Presidente do Congresso NaN" 13, DE 1991_ COMPLEMENTAR
cional que a encaminhará, imediatamente,
para a publicação.
(N" 223190 _Complementar,
Art. 6° No caso de aprovação da proposina Casa de origem)
ção pelo Congresso Nacional com alteração
Dispõe sobre a ediç§o e o proces- de seu texto, será esta encaminhada ao Presiso legislativo das medidas provisó- dente da Repüblica que, aquiescendo, a sanrias previstas no art. 62 da Constitui- cionará, observando-se, no mais, o que dis~
ção Federal, e dá outras providencias. põem os parágrafos do art. 66 da Constituição FederaL
O Congresso Nacional decreta:
Art. 7° Medida provisória rejeitada não
Art. 1° O Presidente da República, em poderá ser reeditada, no todo ou em parte,
caso de relevância e urgência, poderá editar na mesma se_ssão legislativa.
Art. 8° É vedada a edição-de medida promedidas. provisórias. com força de le~ que
serão examinadas. pelo Congresso Nacional vis6ra que trata de matéria objeto de veto
nos trinta dias. subseqüentes à sua publicação presidencial enquanto o Congresso Nacional
não deliberar sobre o mesmo no prazo do §
no Diário OficiaL
§ 1° Publicado o texto, o Congresso Na~ 4°, do art. 66, da Constituição Federal.
ArL 9° Desde a publicação a que se refecional estando em recesso, reunir~se-á, extraordinariamente, por convocação de seu Pre- re o art. 1° desta !ei compl_€;!:!'llentar, não posidente, em cinco dia~ a contar de sua publi~ derá o Presidente da República suspender
cação, para exame da medida provisória.
sua eficáciã, nem subtraí-la ~ ap-reciaçãO do
§ z> A mensagem será acompanhada de Congresso Nacional.
exposição de motivos circunstanciada, conten~
_,Art. 10. Inadmitida~ nos termos do art.
4° desta lei complementar, ou não convertiM
do:
I - as razões que justificam a -iii:-gência da, total ou parcialmente em lei, uma medida provisória, disporá o Congresso Naciona~
da iniciativa e a relevância da matéria;
II -os fundamentos. da constitucionalida~ mediante lei, sobre as relações jurídicas dede e da juridicidade da proposição e minucio- la decorrentes.
- Art. Ü. Esta-lei cOmPlementar entra em
sa descrição das circunstâncias _conjunturais
que evidenciam a oportunidade, a necessida- vigor na data de sua publicação.
Art. 12 Revogam~e as __disposições em
de e a conveni~ncia.
Art. 2° A medida provisória somente po- contrário:
derá versar sobre matéria regulável por lei
ordinária, vedada a sua utilização pata tratar
LEGTSLAÇÃO CITADA
de matéria de competência exclusiva do ConCONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
gresso Nacional.
FEDERA'TIV A DO BRASIL
Art. 3° Não será admitida, também, medida provisória:
I - que trate de legisJ.ação sobre a qual
TÍTULO IV
é vedada a delegação legislativa pelo CongresDa Organização dos Poderes
so Nacional (art. 68, § 1°, da Constituição
Federal);
CAPfTULO I
II --que contenha _matéria para a qua~
Do Poder Legislativo
constitucionalmente, se e-cija prévia autorização legislativa;

- Mário Covas - Marluce Pinto - Maurício
Corrêa - Mauro Benevides - Nabor Jónior
-Nelson Carneiro- Odacir Soares- Ronalw
do Aragão- Ruy Bacelar- Valmir Campelo.
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SEÇÃO VIII

e processual perial;

--Do Processo Legislativo
·-··-···-·····-···-·--·-·------~··

SUBSEÇÃO Ili
Das Leis
•••••-·•·-·••••••••••m---

Art. 62 Em caso de relevâncioa e urgênM

cia, o Presidente da República poderá adotar medidas provisórias, com força de !ei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Naciona~ que, estando em recesso, será
convocado extraordinariamente para se reunir no prazo de cinco dias.
Parágrafo 11itico. As medidas provisórias
perderão eficácía, desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de trinta
dias, a partir de sua publicação, devendo o
Congresso Nacional disciplinar as relações
jurídicas delas decorrentes.

·····-····---·········--·-·--······--·---·
CAPÍTULO II

Do Poder ExecUtivo

SEÇÃD III
da Responsabilidade do
Presidente da Rept1blica
Art. 85. -São crimes de responsabilidade
os atas do Presidente da 1-~epública que atentem contra .a C-Onstituição Federal e. especialmente, contra:
I - a existência da União;

II - o liVre exercício do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Ministério Público e dos Poderes. constitucionais das unidades da Federação;
111 -o exercício dos direitos polfticos, individuais e sociais;
IV- a segurança interna do País;
V - a probidade na admiriis"tfaÇão;
VI - a lei orçamentária;
VII - o cumprimento das leis e das deciM
sões judiciais.
Parágrafo ünico. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as
normas de processo e julgamento.
Art. 86. Admitida a acusação contra o
Presidente da República, por dois terços da
Câmara dos Deputados, será ele submetido
a- julgamento perante o Supremo Tribunal
Federal, nas infrações penais. comuns, ou
perante o Senado Federal, nos crimes deresponsabilidade.
§ 1° O Presidente ficará suspenso de suas
funções:
I - nas infraç6es penais comuns, se recebida a dentíncia ou queixa-crime -pelo SupreM
mo Tribunal Federal;
II.:... nos ciinieS de responSabilidade, após
a instauração do processo pelo Senado Federal.
§ 2° Se, decorrido o prazo de cento e oitenta dias, o julgamento não estiver concluído, cessará o afastamento do Presidente, sem
prejuízo do regular prosseguimento do proM

cesso.
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§ 3° Enquanto não sobrevier sentença
condenatória, nas infraçôes comuns, o Presidente da República não estará sujeito a prisão.
§ 4° O Presidente da República, na vigencia de seu mandato, não pode ser responsabilizado por atas estranhos ao exercício de
suas funções.

adiante -, num pats com aguda necessidade
de aumentar sua produtividade agricola.
Na realidade, o que esste projeto inova
é a determinação de que o grau de preferência previsto no Estatuto da Terra deve quantificar-se em 5% (cinco por cento) e, além
_disso, define quais os proflssionais que se enquadram nessa prioridade, ou seja: os técni(À Comissão de ConStitulçáo, Jus- cos agrícolas , os engenpeiros agrônomos e
osm&licosveterinários. E o mínimo indispentiça e Cidadania.)
sável para que o citado dispositivo da Lei
da Te-rra-(arL 25, V) deixe de ser "letra-morO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei- ta" e comece a surtir efeitos de que o Brasil
ro) - O expediente lido vai à publicação.
tanto carece.
Sobre a mesa, projetO de lei que será liCom relação ao baixfssimo aproveitamendo pelo Sr. 1° Secretario.
·
to do potencial humano na agropecuária, cabe lembrar que o Brasil possui uma razoáÉ lido o seguinte
vel rede de escolas de nível médio e superior,
PROJETO DE LEI DO SENADO
da área agrfcola, custeadas pelo poder público.
N° 37, DE 1991
Em 1~ o n<lSS<.l Pab. contava com 258
estabelecimcmos de en~mu agrit:ola de ~egun
Assegura prioridade aos técnicoa
do grau, onde estudavam l.l..702 aluno~.
agrlcolas, engenheiros agrônomos c
Por sua VC'I~ os cstabclccl_mcnt<>b de ensimédicos veterinários nos projctos
no superior e vetcrínana, agronomta. /.Ootecde reforma agrária.
nia e outros tolalir,avam, em 19R7. 2Z7 unidaO Congresso Nacional decreta:
des. com --Cerca- de"- 4ü uul i"natrit..'UJ;u.iu:.: são,
portanto, ma1s de 50 m1l Jovem. adq uJndo imArt. 1° Os técnicos agrícolas de nfvel mêportantb.simo:!> conhccimentu!> para <l desendio e os diplomados em curso superior de
agronomia ou veterinária terão prioridade volvimento da nossa agropecuária.
Observe-e, no entantom, que grande parpara aquisição, por instrumento contratual
te destes profiSSÍona1s são originários de fade compra e venda. de 5% (cinco por cento)
_m.flias pobres. São, muitas vezes, filhos de
dos lotes destinados ao assentamento de fapequenos e mêdios proprietários rurais. Tramílias, nos projetas de relOrma agrária dos
zem. no sangue e no coração, o amor :à lera
governos federal, estadual e municipal.
transmitido pelos seus anceslra.is.
Art. 2° Perderão o direito sobre os imó- Mas, uma ve:z. diplomados, quase todos
veis rurais obtidos de acordo com o artigo
ingressam na burocracia governamental. Na
anterior, os adquirentes que- não os exploraprática, o setviço público é quase a única alrem até o final do segundo ano de aquisição.
ternativa de emprego que lhes resta. Nos esArL 3° Ficam excluídos do benefício destados do Nordeste, esta situação é por deta lei os profissionais que já forem possuidomais evidente.
res de imóveis rurais.
Além diSSQ; nãS viagens pelO interior do
ArL 4° Esta lei entra em vigor na data
N~rdestes, verifica:.Se que sõ ·estão ficando
de sua publicação.
_
na agropecuáti<i ôs· Velhos 11.· êsperã ·de uma
Art. 5° Revogam-se as disposições em conaposentadoria pelo Funrural. Os jovens imitrário.
gram para as grandes· cidades à procura de
Justificaçlio
melhores condições de vida.
O presente projeto de lei tem por finaliO quf'! fa:1.er para modificar esse quadro?
dade impulsionar a modernização do siste- Como aumentar a produtividade agrfcolasem
ma agrícola brasileiro, permitindo que profis- mão-de-obra qualit"icada?
sionais tecnicamente habilitados às atividaEste projeto procura mudar um pouco
des agrícolas, mas sem recursos, em condi- tal situação, criando uma alternativa de trações normais. para adquirir imóvel rural, te- balho para os têcnicos e especialistas da
nham acesso facilitado_a_um pedaço de ter- área que quiserem dedicar-se à iniciativa prira e possam explorá-lo racionalmente. servin- vada.
do de o.::emplo de produtividade, com efeito
A- incorporação de portadores de diplomultiplicador, nos projetosde reforma agrária.
ma (médio ou superior) do setor agropecuáA Lei n° 4.504, de 3!-ll-ó4 (f.:Statuto da
rio na iniciativa privada rural resultará, certaTerra), ao tratar da distribUição de terras
mente, no avanço da difusão e eretiva aplicadesapropriadas para fins de reforma agrária
estabelece uma "ordem de preferência", no ção de novas técnicas de produção. O efeito multiplicador será inevitável. Isso contriseu art. 25. Nela foi contemplada. em quinbuirá para a erradicação de preconceitos e
to lugar, a distribuição "aos tecnicamente habarreiras sociais :à introdução de novas tecnobilitados na forma da legislação em vigor,
logias no setor primário.
ou aos que tenham comprovada competência
Além de se criar uma alternativa de trabapara a prátíca das atividades agrfcolas".
Esse dispositivo, no entanto, tem sido pra- lho no campo para estes profissionais, investicamente esquecido, o que tem resultado te-se no incremento da oferta de alimentos
num enorme desperdício de mão-de-obra para as populações dos grandes centros urbo
qualificada - como iremos comprovar mais anos.
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Esta é a razão de ser do presente projeto de lei.
Sala das Sessões, 26 de março de 1991. Senador Lavoisier Maia
(À Comissão de Assuntos Económicos_ decisão terminativa.)

O SR. PRESIDENTE (Oirceu Carneiro)- O projeto lido será publicado e remetido :à comissão competente. (Pausa.)
A Presidência recebeu Oficio pO S/13,
de 1991 -(n° 33191, na origem), ãtravés do
qual o presidente do Banco Central, nos termos da Resolução n° 58, de 1990, solicita autorização para que o Gewemo do Estado de
Santa Catarina possa emitir e colocar no
mercado, at.ravés de orertas públicas, Letras
Financeiras do Tesouro daquele Estado, para os fins que especifica.
A materia será despachada :à Comissão
de Assuntos Econômicos.

O SR. PRESIDENTE (Oirceu Carneiro) - A Presidência recebeu a Mensagem
· n° 77, de 1991 (N° 115/91, na origem), de 22
do corrente, do Presidente da República, co_municando que se ausentará do País nos
dias 26 e Zl de março, a tim de participar,
na cidade de Assunção, Paraguai,da cerimônia de assinatura do Tratado para a Constituição do Mercado Comum do Sul- MERCOSUL, com os presidentes da Rep(iblica Argentina, da República do Paraguai e da República Oriental do Uruguai.

É~ seguint~ a mensagem recebida:

MENSAGEM N° 77, DE 1991
(n° llS/91, na origem)
Excelentfssimos Senhores Membros do
Senado FederaL
Tenho a honra de infoi-mar Vossas F...xcelências de que, com base no Artigo 83 da
COilstituição; deverei ausentar-me do Pafs,
nbs dias 26 e Zl de março, para participar,
na cidade de Assunção; Rep6blica do Paraguai, da cerimônia de assinatura do Tratado
para a Constituição do Mercado C.omum do
Sul - MERCOSUL com os presidentes da
Repó.blica Argentina, da Repóblica do Paraguai e da Rep6blica Oriental do Uruguai.
Como é do conhecimento de Vossas FJCcelências, o estabeleciini::nto do Mercosul unirá esses países Iium processo de integração
de inusitada profundidade e alcance,_ em reconhecimento da importância política e da densidade_ económica dos. vlnculos que os unem
tradicionalmente.
O evento revestir-se-á de significado polftico e econôniico sem precedentes na história diplomática dos quatro paíseS.: O iiafado
institui mecanismos e condições para a-livre
circulação de bens, serviços e fator~ prevê
a harmonização progressiva das polfticassetoriais macroeconômicas e a adoção de uma
tarifa o.::tema cómum atê 31 de dezembro
de 1994.
Na oportunidade, manterei, igualmente,
encontros coi:n os demais presidentes dos
pa&>es membros do MERCOSUL para exame

Março de 1991

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

de temas das relações- bilaterais e da atualidade mundial.

Brasfiia, 22 de março de 1991. - Fernando Collor.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Há oradores inscritos.

Concedo a palavra ao nobre Senador
Eduardo Suplicy, por vinte minutos.

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT SP. Pronuncia o seguinte discUrso. Sem revisão do orador.)- Sr. rresidente, Srs. Sena~ ores, considero da maior importância o acordo que os Presidentes do Brasi~ da Argentina, do Uruguai e do Paraguai estão assinanAo hoje, visando, efctivamente, tomar viável
o mercado comum entre esses quatro paiscs,
com a meta agora definida para 1W4.
Há mais dc'30-ã:ilósse pensa na fonnação
do Mercado Comum Latino-Americano, através d~ Alalc, e os Pa~s da Am~rica Latina,
inclusive o Brl:lstl, têm ~ido lcntu~ cfctiv-c:~
mente, em dar os passos concretos nCM.a thre-

ção.

o progresso de países integrantes do
Mercado Comum Europeu, hOJC mab. Uo que
consolidado, de países do Sudeste A:c.iatico,
se deve, em boa parte, à integraçâ<) de seus
respectivos mercados. É preciso salientar a
importância de se dar a devida oportunidade, não apenas para que haja a integração
econOmica do ponto ·de vista simplesmente
dos detentores do capital, do ponto de vista
das grandes empresas multinacionais que tem
suas matrizes nestes pa~es: Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai. E preciso que a integração latino-americana, a começar pela economia desses países., se dê sob uma perspectiva maior, sob uma perspectiva não eropriamente do capital, mas da cidadania. E preciso que não sejam sobrepostos os interesses
de grandes empresas: a Auto latina, a Mercedes Benz, a Nestlé, a ,da Crysler e a da VOlkswagen; é necessário que haja a integração,
levando em conta os interesses da cidadania
e daqueles que trabalham e produzem a riqueza.
Daí ser muito importante se levar em conta a experiência dos trabalhadores dos países
que formaram mercados comuns. Hoje observamos que em pafses avançados., como a Alemanha, se registra a presença dos trabalhadores nas gestões das grandes _empresas. Também na própria Alemanha, ocorre a união
dos trabalhadores para defender seus próprios interesses, não apenas dentro de cada
paio. Os sindicatos e suas centrais sindicais
começam a dar passos no sentido da defesa
de seus interesses a um nível internacional.
CUmpre, portanto, abrir canais pelos
quáis possam os trabalhadores, os cidadãos
de· cada um desses países se- orgànizar, para
que não sejam, simplesmente os interesses
do capital os que prevaleçam neste espaço
da formação do Mercado Comum qüc vai
abranger os quatro países citados.
Sr. Presidente,. Srs. Senadores, eu gostaria também de falar, nesta tarde, dos proble-

mas hoje vividos pela maior cidade brasileira, a Capital de São Paulo, que vem enfrentando, nos últimos dias, problemas dramáticos em função de uma temporada de chuvas.,
com precipitações pluviométricas muito acima da média normal, mesmo para os meses
de verão e para os meses de grandes chuvas.
Isso é incomum na História da cidade. Por
in(imeras razões decorrentes de falhas havidas nas administrações passadas a nível municipa~ estadual e mesmo federal, a cidade
de São Paulo, hoje, enfrenta problemas sérios de escoamento de águas. A cada chuva
muito forte, ali se observam, como hoje mesmo está ocorrendo, problemas de inundações e de trânsito, que fazem com quea cidade fique parcialmente paralisada, e problemas de desabamentos de inúmeras habitações colocadas em terrenos de risco, especíalmente favelas.
Quero dar o meu testemunho do extraordinário esforço que a Preféita Luiza Erundina de Souza, juntamente com seu Secretariado, vem realizai!_do para procurar enfrentar
esseS-problemas.
Nos últimos seis dias, houve, ainda, um
problema adicional que afeta a vida de mais
de onze milhões de paulistanos: a greve dos
motoristas e cobradores de ônibus, uma greve que atinge nada mais nada menos do que
seis milhões de passageiros que diariamente
usam o sistema de transportes coletivos., o
sistema de -ônibus, na- cidade de São Paulo.
EStive ontem na assembléia dos motoristas e cobradores de Onjbus e procurei transmitir algumas palavras de_ retlo::ão diante
da_ dirícil sttuação. A Prcfetta l.Uiz!i hrundina de Souza, desde o in[cío de seu Governo,
procurou derinlr uma politica salar~al que
garantisse o ajuste dos salário.'> dos motoristas e cobmdurc:.._ de,<u.:m;'do com_ a vanação
dos índices de ~usto de vtt;la do Diecse. h toi
eoxatamente graças a essa Política que segaJ:_antiu aos_ motoristas e cobnuJorcs um grau
de remuneraÇãO que hoje esta actma da remuneração de qualquer categoria similar,
em todas as capítais e principais cidades brasileirds. Salários que variam, para Os-cobradores, de mais de 60 mil a 110, 120 mil cruzeiros; e para os motoristas, de 110 mil até pouco mais de 140 mil cruzeiros mensais. Não
se trata_dc uma remuneração e:<cepciona~da
das as dificuldades em que todos vivem hoje no Brasil.
É muito importante que aqueles que trabalham no lrailsporte coleuvo tenham uma
remuneração que lhes possa assegurar tranqüilidade e condições de sobrevivência para
os seus familiares, para as respectivas famílias. Ocorre que, diante da política governamental para os salários no País e diante da
política de preços, neste mês de março, seria
inviável a Prefeita Luíza Erundina de Souza
proceder a um aumento, de acordo com a
sua própria politica, sem cfetivar algum ajustamento na tarifu de ônibus.
Isso, a essa altura, diante do ajuste das
tarifas de ônibus, ocorrido logo no início de
fevereiro, seria impraticável, especialmente
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porque a remuneração da mataria dos trabalhadores, usuários dos transportes coletivos,
está atrasada, está congelada.
Estão a prefeitura e a CMTC:- Companhia Municipal de Transportes Coletivos, diante de um dilema. É preciso ressaltar que a
Prefeita Lufza Erundina em todos os momentos manteve aberta a possibilidade de dialo·
gar com a Direção do Sindicato dos Motoristas e Cobradores. .Aliás, conforme tive oportunidade ontem de esclarecer, ao contrário
do procedimento do Governo fo"ernando Coilar de Mello e da Díreção da Petrobrás, durante os vinte e três dias de greve da empresa, preferiu o Presidente Eduardo Teixeira,.
hoje MiRistro da Infra-f-'..strutura, não se sentar h mesa com os Presidentes dos Sindicatos dos Petroleiros e dos trabalhadores da
Petrobrás., no Município de São Paul~ ao
contrário, em todos os momentos, tem a direção da CMTC, o Presidente Paulo .Sandroni,
e o Secretário de Transportes I .úcio <Jregori, dialogando c_om os trabalhadores.
Ontem, houve um esforço, um encontro,
inclusive com o_ Presidente: Estadual da CUT,
Jorge Coelho, que convidou o economista
V alter Barelli, bem como o Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores Luiz Inácio Lula da Silva, para diãlogarem a respeito de uma sarda que possa significar Uma
maneira digna de se concluir esse movimento.
O Secre'tário"TÕCio Gregori mericionou
que está à disposição, j unta _entecom o Presidente da CMTC, Sr. Paulo Sandroni, para
dialogar com repicientantes - da categoria,
com a Dii"etoria do Sindtcato de Motoristas
e Cobradores- e, provendo-lhes todas as informações, fazer com que os trabalhadores
possam compreender as limitações orçamentárias que têm o Governo e a CMTC; foi ressaltado o fato de a Câmara Municipal de São
Paulo ter limitado também o montante de
subsídios que seriam destinados ao transporte coletivo na cidade e, diante das limitaÇões
de congelamento de preços e tarifas, hoje seria muito diflcil chegar-se a uma solução de
pronto para o mês de março. mas., garantindo a possibilidade de, em abril, haver um entendimento com a participação dos trabalhadores sobre qual a forma de se chegar a um
reajuste. Tive a oportunidade de dizer aos
motoristas e condutores como quaisquer
atas de destruição de ônibus acabam por prejudicar o movimento, pois ê importante que
o movimento dos trabalhadores possa ser assegurado na _sua liberdade de manifestação.
É claro que s.e deve respeitar o direito de
greve, mas é importante que a decisão de
paralisação do trabalho se dê por motivos
de consciência, não por motivo de destruição
do património, ainda mais de um património
que é tão importante para a vida dos trabalhadores; sabem os motoristas e cobradores
que a população de São Paulo, muitas vezes,
tem dificuldades de transporte c terá maiores dificuldades se nâo houver número de
ônibus em quantidade sulictente para levar
esses trabalhadores ao ~u dcstmo. de casa
para o trabalho e vk~-versa. ou mesmo a lu-
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gares de lazer, as eu:ol.a:.., ~ lugares culturais
e assim por diante.
Hoje, pela manhã, por volta das 5 e m~a,
6 hor~ estrve na Estação I .eopoldina, uma
das maiores estações de ônibus da CMTC.
onde dialoguei com motoristas e cobradores,
procurando transmitir esse senso de responsabilidade que, tenho certeza, é o da Prefeita Lufza Erundina de Souza. Espero que ainda na tarde de hoje possa haver uma conclu-

pação do Brasil, em 1965, em uma inteiVen- seus regimes ditatoriais postos por terra co~
ção díreta com as forças do. &ército Brasi- mo, também, já retomaram relações plenas
leiro, do General Meira Matos, no novimen- com Cuba, ignoianãõ Os" medievais conseto constitucionalista de São Domingos. Isso lhos dos estrategistas do Pentágono para que
sem dúvida alguma, descaracteriza o princí- se mantenha a tinica nação socialista na Amépio aprovado e consagrado pela Organização rica Latina em interminável quaren~ena.
das Nações Unidas da autodetermipação e
O Sr. Mansucto de Lavor - Permiteda não-ingerência nos assuntos internos de
me V. Exn um aparte, nobre ·senador?
um pafs soberano.
()ra, o assunto do qual tratamos hoje,
O SR. ALUiziO BEZERRA - Tem o
são deste movimento.
Sr. Presidente, Srs, Senadores, diz respeito
É preciso ressaltar que, em todos os mo- ~reparação de um ato praticado dentro des- aparte o nobre Senador, nosso Uder Mansuementos de sua história de vida politica, a Pre- sa política de hegemonia, por parte dos Esta~ to de Lavor.
feita Lufza Erundina respeitou todos os mo- dos Unidos, que levou à exclusão de CUba,
O Sr. Mansueto de Lavor - Meu caro
vimentos de paralisação do trabalo e, nesta
na reunião de 14 de fevereiro de 1%2, duran- Senador Alufzio Bezerra, V. Ex 4 faz um proocasião, também o faz. Há um ponto impor- te a VIII Reunião de Consulta dos Ministros nunciamento sobre a integração dos povos
tante que tem sido quase que um ponto de de Relações Exteriores. Temos a oportunida~ da América-Latina, sem ex:ceção, sem discrihonrn, porque ela avalia que, numa ocasião de histórica de reparar essa posição agora, minação, num momento muito importante.
de paralisação do trabalho, cabe aos traba- na próx:ima reunião da OEA, que se dará Hoje, conforme já frisou desta tribuna o emilhadores a responsabilidade por esse ato. de 3_a 7 de junho de 1991, em Santiago do Chile. nente Senador por São Paulo, Eduardo SuPor essa razão, cm todas as ocasiões que hou~
A reintegração de Cuba na OEA e a lu~ _plicy, os Pre_sidentes de_ quatro nações lative greve no setviço público ou em empresas ta por uma nova ordem económica mundial no-americanas, Brasil, uruguai, Argentina e
municipais, a Prcfeita tem definido que de~ mais justa, tendo em vista tendência que se Paraguai, assinaram um acordo de comércio
termina O desconto dos dias parados, porém· verifica mundialmente, a da formação de blo~ comum do Atlântico SuJ da América-Latina.
procurando sempre negociar, generosamen- cos de países para o equacionamento de inte~ Essa integração está dentro do espírito do
te, com os trabalhadores, a forma do desron- resses económicos e outros, é tema que que- parágrafo único do art. 4° da. nossa constituito dos dias parados.
- remos abordar, nesta oportunidade, é uma ção, e sei que V. Exa contribuiu muito para
Comó Senador por São Paulo, avaliei que questão de interesse da comunidade latino- redação final desse dispositivo que determiseria importante procurar, por todos os meios, americana.
na o seguinte: "a República Federativa do
colocar-me à disposição para chegar a uma
O próprio noverno brasileiro vem posi- Brasil buscará a integração econômica, polttentativa de entendimento a respeito disso.
tica, social e cultural dos povos da Américacionando~se favoravelmente a esta opção, haMas gostaria de concluir, Sr. Presidente,
ja vista, pronunciamentos c a própria políti- Latina, visando ~ formação de uma comunidizendo quão importante é, neste momento,
ca do Governo a favor de Um?. maior integra- dade latino~americana de nações". No motodas as forças poltticas, de São Paulo em
ção do Brasil na economia mundial, o que - menta em que. os pãiSes da Europa; bem
especiaC:U. procurarmos cooperar para que
corresponde apoiar a internacionalização sem mais forteS eConOinicamente dri que os pafesses problemas, que são de responsabilidases da América-Latina, procuram fortalecer
de de todos nós, possam ser superados. (Mui- fronteiras e limites do processo econômico.
Sr. Presidente, isso é o que se passa ho- cada vez mais Comunidade EuroPéia, teto bem!)
mos que insistir nesse dispositivo constitucioje na Europa. A necessidade de desenvolviO SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei- mento na Coiriunidade EconOmica Européia nal Já não é: 11mais um sonho de defensores,
ro) - Concedo a palavra ao nobre Senador condu,z ~ busca da internacionalização da como~ V. Ex , de uma po:lítica latino-ameriAluízio Bezerra.
econOmia baseada em princípios justos; está cana integrada, mas um dispositivo constitucional que temos que procurar cumprir. Há
já para 1992, a· eliminação das fronO SR. ALu!ziO BEZERRA (PMDB marcada.
teiras na Europa, na busca de racionalização outro fato: a reunião da OEA, com a ·propos- AC. Pronuncia o seguinté discurso. Sem
ta, levada por V. Exa, para a integriiÇão polírevisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr:s. Se- do processo da convivência econOmica e po~ tiCa de CUba, porque não há razão nenhulftica
dos
pafses
europeus,
com
vistas
a
criar
nadores, há, dentro do contexto latino-amerima para um pafs da América Latina - só idecano, questões que não poderíamos ignorar melhores condições· de vida para o povo euro~ ológica, por ter adotado o socialismo como
peu.
Para
a
América
Latina,
portanto,
hão
nesta Casa, po~ue estão dirctame:tte ligafilosofia polftico-administrativa - ser discri~
das à própria História e ao curso do proces- seria diferente. A esJ:t-a püsição no campo eco- minado e isolado na Organização dos Estaum
nômico
obviamente
deve
corresponder
so de desenvolvimento latino-americano. E
dos Americanos. Ainda mais, Senador Alu(a questão à qual me reportarei hoje, nesta posicionamento também no campo pol!tico- zio Bezerra, a OEA tem como seu· Secretáinternacional.
tarde, é justamente uma das injustiças mais
rio, portanto o seu Coordenador, a sua autoComo se .sabe - é História_- Q Brasil lide- ridade maior, o· brasileiro Baena Soares, que
gritantes com relação ao Direito Internacio- _
nal, no plano latino-americano, que diz res- rou um forte movimento de opinião no con- certamente pautará a sua açáo de acordo
peito à exclusão, em 196~ de um país irmão texto latino-americano, visando h expulsão com esse dispositivo do parágrafo· iínico do
de CUba da organiZação dos Estados Amerida Organização dos Estados Americanos.
art. 4° da nossa Constituição, procurando
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a po- canos, fato que aconteceu, em 14 de feverei- não apenas a integração económica - essa é
l(tica hegemónica, com relação ao nosso Con- ro de 1962, durante, como disse antes, a importante- mas a integração política. e cul~
tinente, partindo dos E$tad.os Unidos, levou _ VIII Reunião de Consulta dos Ministros de tural, visando à formação de uma verdadeipafses latino~americanos a se submeterem a Relações Exteriores.
ra comunidade, isto é, 'Um entrelaçamento
O resultado nós todos conhecemos: "Pa- muito mais forte do que um mero intercâm~
uma política de alinhamento automático à
polftica norte-americana, àquele tempo aten- ra onde for o Brasil, irá o restante da Améri~
bio comercial, uma comunidade latino-ameridendo a uma política do anticomunismo. Na ca Latina 11• Era o lema em voga, soado a par- cana. P:arabenizo V. Ex3 pelo pronunciamenrealidade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, es~ tir da Casa Branca, ou do Pentágono, tanto faz.
to que faz. Estou inteiramente soliQári.o.. com
Os tempos são rigorosamente. outros; o V~ Exs nos aspectos que desenvO_I~e nesse
se procedimento se referia exclusivamente
ao atendimento da estratégica de uma polfti- Brasil, oponente mais resoluto no oontex.to eu discurso.
_
ca hegem.Onica norte-americana. E, nesse sen- latino-americano a qualquer relacionamenO
SR.
ALUÍZIO
BEZERRAAgradeto
com
Cuba,
já
reatou
suas
relações
d.iplo~
tido, assinalamos alguns pontos que marcalllt
ço ao nobre Senador Mansueto de Lavor, o
com tristeza, a história da politica externa mática plenas com aquela nação caribenha.
brasileira, entre eles, por exemplo, a partici- Argentina e Uruguai não apenas tiveram brilhante aparte, que enriquece o meu pro-

a

'
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nunciamento. V. Ex'~ menciona_ o parágrafo
llnico do art. 4° da nossa Constituição, que

expressa a vontade soberana do povo brasiw
leiro, através dos nossos Constituintes, sobre
a integração econOmica, política e cultural
da comunidade latino-americana.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, não
há como o Brasil deixar de manifestar a sua
posição no concerto da Organização dos Estados Americanos pelo reingresso de Cuba
naquele organismo regional; através de um
dispositivo con&titucional, verifica-se a manifestação soberana do povo brasil~iro de busca dessa integração económica, política e cultural de todos os EStados latinO-americanos.
Agradeço profundamente ao nobre Senador Mansueto de Lavor o aparte, que traduz
a atuaçáo de S. &.a no Congresso Nacional,
seja na Câmara·dos Deputado~ seja no Senado da República, sempre batalhando em favor da integração latino-americana.
Outros-regimes também já

n!cuperara~

ainda que parcialmente, sua independência

marcados pela dfvida externa. E quanto mais
pobres, mais endividados, mais capitais exportàm. E, mais incrível ainda, registram os
maiores fudices de concentração de renda
do Planeta. O BrasiL por exemplo, possui o
triste troféu de ser a terceira economia_ mundial em concentração de renda.
Ao lado disso, o que ocorreu com Cuba
durante o período em que foi vítima de isolamento ·foiÇado, periodo em que esteve fora
da OEA?
No -campo da Saúde, conforme reconhecem as estatísticas da Organização Pau-americana de Saúde, Cuba possui o melhor padrão sanitário da América Latina, em alguns
aspectos superior ao próprio padrão americano, a despeito de seu poderio econOmico e
militar. Os índices de mortalidade infantil
em Cuba são os mais baixos de todo o chamado Terceiro Mu_ndo. A:> con!lecidas doenças de miséria foram praticamente todas erradicadas em Cuba. Enquanto o BrasH está às
voltas com a malária, a dengue, a esquistossomose, a hanseníase a tuberculose, o sarampo, a poliomielite; em Cuba, rigorosamente todas- vejam bem Srs. ·senãdores- todas essas enfermidades já foram erradicadas, há
tempos.
I;nquanto o analfabetismo resiste aos vário~· governos brasileiros, ufanistas militares
ou civis., em Cuba não há analfabetismo, é
o que nos diz a UnesCO. D an-alfabetismo está registiando cresciment() alarmante na outrora Argentina e tambéln no Uruguai, antiga "Suíça" latino-americari.a. Pois em Cuba,
apesar ·do' i~OJamento tOrçadõ, do boicote
econômico e comercial, das agressões perpetradas pelos Estados Unidos da América,
não há analfabetismo.
Enquanto alguns economistas arrogantes
no Brasil vangloriam-se de que somos a oitava .economia do mundo, a realidade mais
cruel está a_ nos dizer de forma- gritante, escandalosa: no Brasil o:istete o extermínio ·
de crianças; continua a pleno vapor o tráfico .de bebês; a prostituição infantil ê praticamente generalizada; cidadãos oferecem seus
órgãos pelos jornais em troca de dinheiro.
Na bela cidade do Rio de Janeiro, cerca de
um terço- dos cariocas vive em favelas, não
tem água encanada, nem esgotamento sanitário, nem segurança, seja frente hs chuvas ou
aos marginais, ou h própria polfcica. São Paulo é :1 ciçlade_ que possui o maior n(i.mero de
analfabetos em toda a América-Latina.
Enquanto Cuba, nesse anos em que este- Ve isolada da América Latina e ecpulsa da
OEA, resolveu os problemas que mais agridem o gênero humano que vive na América
Latina. o Peru deix:ou de investir em saúde,
conforme recoilhece o atual ministro da Saúde daquele Pafs, fator que leVa ão-surgimento da peste de cólera que tem ceifado a vida de centenas de cidadãOs.

frente aos desejos, '}a, polftica global norteamericana, e reataram com Cuba. t o caso
do Equador, -que tem 3.gÓra um presideÓte
eleito pelo voto popular, Rodrigo Borja. É
o caoo da Venezu~'a, da Nicarágua, reatamento ocorrido iQJed,iatamente após a vitória
da revolução popular sandinista.
Como a pr6priahist6ria política recente
da Am.éricaLatina comprova, o reatamento
com Cuba não introduziu nenhuma era de
barbárie, de terrorismo, de violência, confornie não_ se cansavam de _q~petir os editoriais
mais _c·onservadores, refletindo setores que
ainda 1 pensam como se ~stivessem há trinta
anos. Há mais de duas décadas Cuba permanece fora da OEA Continua esiigmatízada.
Contínua sendo vítima de interferências externas indevidas, intoleráveis, especialmente
da parte dos Estados Unidos da .Améri~-l'io momento, quando vemos autorid~des
da ReçG.blica Dominiciria_defend6r: o i-e_torno de Cuba ao âmbito ~ OEA. vai~. a pena,
tendo em vista a defesa de princípios democráticos, não intervencionistas e soberanos
em poiítica ex:terna, alirihar Uma série de argumentos e fatos., para que também o Brasil,
com todo o peso que tem no contex:to latino-americano, defenda a plena participação
da República Socialista de Cuba na OEA.
Um aspecto fundamental a ser considerado nc!sta questão refere-s~ 1l própria ti:ajetória- vivida por Cuba no per!Odo que vai da
sua expulsão aos diaS de hoje.
'
É importante, por exemplo, considerar o
aspecto da crise econômlca e social vivida
por praticamente todos _os países latino-americanos ·e compará-lo com o processo vivido
por Cuba em todos esses anos.
Todos os países latino-american~ encon~~"l~ totalmente endividados. Equanto cresce a cJtVida, seja do Peru, do Brasil, da Argentina, do México, cresce, paradoxalmente, o
O Sr. Humberto Lucena - Permite V.
volume de capitais enviado por esses países
aos centros de concentração de capital Íll;ter- Ex- um aparte?
nadonaL
o· ritmo vertiginoso de empobrecimento
O SR.ALUiziO BEZERRA- Pois não.
atingiu a praticamente todos esses países _
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O Sr. Humberto Lucena - O Senador
Mansueto de Lavor colocou para V. J-o:X 11 o
seu pensamento que coincide com o de nossa bancada.
V. Ex• defende uma tese que se confunde com o posicionamento do PMDB, qual
seja a reintegração de Cuba à Organização
dos Estados Americanos. Na verdade, nobre
Senador Aluízio Bezerra, não se pode compreender, a esta altura, quando a guerra fria
é coisa do passado, quando o contlito ideológico já não prevalece no murido, sobretudo
depois que os ventos da Perestmika e da
Glasnost varreram a União Soviética e todo
o Leste Euro_peu, fazendo eclodir o movimento de reforÕiulação de todo o~u.sistema político e econômico, que nós ainda estejamos
num debate sobre se CUba deve ou não vir
a fazer parte da OEA Portanto, estou de
pleno acordo com as suas palavras. V. :8xfl
receba minha total solidariedade e de toda
a nossa bancada, ao esposar esse pensamentO. Tenho certeza de que o Brasil não ficará atrás. O Brasil, pelo seu gOverno, pela sua
diplomacia, há de prestigiar~ inteiramente, a
reítegração de Cuba à Organi:;r.ação dos Esta·
dos Americanos. -

O SR. ALUiziO BEZERRA·- Agradeço o aparte do nobre lfder do meu partido,

que dá mais destaque ao meu pronunciamento, consolida a defesa da linha que estamos
fazendo hoje nesta Casa, do reingresso de
Cuba à OEA, como uma posição do nosso
partido, uma posição da população brasileira, através da Assembléia Nacional Constituinte, traduzida pelo arL 4°, parágrafo único,
da nossa Constituição.
Não poderemos mais manter marginalizada uma nação latino-americana fora da organização dos pa!ses latino-americanos., sob pena de estarmos continuando a cumprir a polftica de alinhamento automático dos Estados Unid<>!',_qu_e _Contraria o espíritO-de integração dos povos latino-americanos.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Lembro ao ilustre orador que temos
uma lista de oradores inscritos c tempo para se cumprir a Ordem do Dia.
O tempo de V. F.,xll está esgotado.

O SR. ALUÍZIO BEZERRA- Agrade-

ço a benevoiencia de

V. Ex 10 na conclusão
que farei rapidamente da tese que defendo
para o reingresso de Cuba à OEA, tendo
em vista a relevância dessa matéria, dentro
do contexto latino-americano. Será necessário que o Brasil cumpra, através do seu representante em Santiago do Chile, os dispositivos constitucionais que conduzem a essa tomada de posfção.
Cuba não possui as riquezas minerais que
a Venezuela tem, como,o petróleo e o ferro,
e outras. riquezas que nós brasileiros temos.
Mas em Havana não existem as degradantes
"Vilas Misérias" com suas casas "De Canon11
que existem em Caracas e cm outras cidades
latino-americanas. Em Caracas não cx:istem
cinturões industriais, mas cinturões de misé-
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ria, prostituição, abandono à infância. Por
tudo isso, afirmamos que o conjunto -dos pa!ses latino-americanos. não possuem qualquer
autoridade moral para excluir Cuba nem da
OEA nem de qualquer fórum internacional
que seja. Por todo o fra~ que apresentam
no campo econômico. social. de~poruvo, cultural, educacional, sanitãrio, otão mapclavelmente obrigados a dC'!cnder o retorno de
CUba à OEA como tambCm a propugnar a

defesa de relações internacionais justas c respeitosas para com o pOliu (.;tlbauu tJUc,_mt:smo VItima. das ma1~ <..'üV::!.rdes agr~"x.·J>, foi
protagonista de uma lição htstónca para os
demais povos latmo-amcricanos, CUJa conclusão fundamental é: rompendo~c com a dominação estrangeira, reali7.ando-se a reforma agrária, estatizando-se os núcleos fundamentais da economia e colocando prioridade absoluta aos investimentos em saúde, educação, moradia, alimentação, é possível tirar
os povos do atraso e_ colocá-los na era da
modernidade, da verdadeira modernidade,
que para os latino-americanos significa ter
um emprego, ter saú.de, saber ler e escrever,
praticar esportes. ter água tratada, não morar nas ribanceiras, nem naS beiras de rios
infectados.
Apelamos ao conjunto dos países que compõem a Of'.A para que dêem um voto a favor da história, reintrodu:r.indo Cuba em seu
seio. Será um voto de_ reconhecimento de
que fracassamos com toda nossa subserviência ao FMI, às multinacionais, aos bancos,
aos latifundiários. Será que alguma düvida
poder-se-ia levantar contra Cuba, questionando sua possibilidade de contribuir para o progresso social da Amércia Latina? Contra-indagamos: que pafs contribuiu mais para o
progresso social em nosso continente nos
campos da saúde, educação, esportes? O fato de existirem cm Cuba diversas insuficiências em vários campos, _especialmente no que
toca aos mecanismos de participação política, questão que diz respeito apenas aos cubanos, soberanamente, encarar em resolver da
fonna que melhor acreditem, não é motivo
para se eccluir Cuba da ObA.
Por acaso não participaram e não participam ainda da OEA diversos regimes que
além de promoverem verdadeiros assassinatos contra pensadores. militantes, sindicalistas. trabalhadores, religiosos. organizaram
verdadeiro retrocesso econômico e social?
É preciso inaugurar uma nova era na
OFA Queremos que este organismo e todos
os demais que tenhamos à d1:s.posição, discutam e deliberem sobre os verdadeiros problemas que alligem os milhões de famintos e
, miseráveis que vivem na América Latina.
Discutir e buscar uma nova ordem econômi~
ca internacional, uma relação de trocas mais
justas para os países pobres, formas e mecanismos para o equacionamento da espoliação
exercida através da dfvida ectema. Que discutamos planos para a coordenação econOmica, cultural e social da América Latina, meca, nismos para fazer frente à insaciágel ganância dos monopólios internacionais e suas re-

nevadas poUticas de intervenção em nossas
pátrias.
É muito importante que o Brasil, pais
que liderou, em 1965, o movimento de expulsão de Cuba, cumpra agora um papel diferente. construtivo. moderno, embasado solidamente nos princfpios da autodeterminação
dos povos, do relacionamento soberano e
mutuamente vantajoso entre os povos. Aliás,
o Brasil já tem a experiência do quanto oreatamento com Cuba jâ lhe pennitiu comprovar a justeza da incdida, haja Vista a cooperação positiva entre Brasil'c Cuba no que se
refere à_ área de medicamentos,_ apenas para
dar um exemplo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Senador Aluízio Bezerra, V. Ex 8 já está falando há 20 minutos e mais 10 dos 20.
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de uma Oficina de Trabalho para estudá-lo.
É o documento básico que está sendo discutido, ontem e hoje, no Ministéri6 da -satU!e.
Este é o regístro que gostaria de fazer,
ao tempo em que solicito a V. E.xt' que seja
considerada como lida a palestra que apresentei nesta Oficina de Trabalho, ex~pondo
a razão de ser e ___o porquê da necessidade
de uma legislação sobre um assunto de tamanha seriedade. Muito obrigado.
.Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DOCUMENTO A QUE SE REFE-

RE O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG EM SEU PRONUNCIAMF:'NTO:

Sr. Presidente e Srs. Senadores:
Em que pese haver, no Brasil, um conjunAssim, se queremos a modernidade no to de normas protelaras da população conque toCa ·a Política Exterior, não é possível tra o perigo radioativo, bem pouco há quanmanter urila posição discriminatória contra to à prevenção de acidentes pelo contágio
resíduos h~pitalares.
um pafs com o qual já mantemos plenas rela- porEm
função disso, apresentei a esta Casa,
ções. Mais do que isso, contra um pafs que
em outubro de 1989. um proJeto de lei relativenceu vários obstáculos sOciais e econômi~
cos, diante dos quais estamos demonstrando vo ao tratamento a ser dado ao rejeito hospitalar, que aqui logrou ser aprovado, encon~
nossa incapacidade, incapacidade esta que
trando-se hoje em apreciação na Câmara
resulta, aqui como em todoS os paises latino~
dos Deputados.
americanos, em sofrimento e atraso para miA essência dessa propositura foi o que
lhões d_e sere_s humanos que buscam o direime levou a participar, ontem. como conferento de viver como seres humanos.
cista, de uma Oficina de Trabalho sobre ReEra o que tinha a dizer. (Muito bem!)
síduos de Saúde, promovida pelo Ministério
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei- da Saúde, na qual defendi necessidade de se
ro)- Concedo a palavra ao nobre Senador dotar o País de uma legislação especflica acer-ca de temática tão palpitante, mas nem por
Francisco Rollemberg.
isso olhada com o devido cuidado.
O SR. FRANCISCO ROLlEMBERG
Venho hoje a esta tribuna ecpor a V.
(PFL - SE. Pronuncía o seguinte discurso.
~ o teor daquela palestra, proferida nos
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente e seguintes tennos:
Srs. Senadores, na legislatura que passou,
"Quando, em passado bastante recente
apresentei a esta Casa uma série de projetas na memória dos brasileiros, ocorreu o lamenque, para meu pesar, não puderam ser apre- tável acidente radioalivo de Goiânia,- Coln o
ciados no seu_ devid,o, tempo. Vi recysados e
rompimento da cápsula que continha o CéarquivadOs -prOjetas tais OOmo aqueleS que sio-137, instaurou-se compreens'fvel alvororegulamenta o funcionamento de biotérios. ço acerca da destinação de rejeites radioatiEste projeto, de- maneiril muito especial, me- vos, enquanto lixo atômico, de modo que a
receüapoiamento de toda a comunidade cien- sociedade não se tornasse vulnerável à sua
tífica brasileira. Apesar disso, foi arquivado.
periculosidade.
Apresentamos projeto criando o seguro
Anos antes, na usina de Three Miles lsecológico, que mereceu artigo do Correio land, nos Estados Unidos, fenômeno similar
Bra-züiense e editoriais de alguns jornais havia ocorrido, quando do vazamento de carno Brasil, que "morreu11, também arquivado ga, a que se seguiu o desastre de Oternobyl,
nesta casa.
na União Soviética.
No Pafs não existe uma legislação, ainda,
O mundo, como se vê, e -as entidades amque defina como fazer e porque faZer autóp- bientalistas conseguem constatar, vem sensia, como retirar órgãos para transplantes e do atribulado, insistentemente, pelo anúncio
coisas tais. Esse projeto também foi arqUivado. de percalços ecológicos provocados por deMasL Sr. Presidente, nem tudo nesta Casastres ou por manipulações indevidas de
sa é arquivado. Para a nossa alegria, duran- materiais radioativos, em especial no que
te esses tUtimos dois anos, apesar de apresen- concerne à. destinação do seu refugo.
tarmos quase que diariamente projetas, a
O Estado de Goiás, pelo que se infonna,
meu ver, da maior densidade, um mereceu acolherá, para sempre, o lixo do Césio, aconaprovação nesta Casa e encontra-se tramitan- cidionado em tambores invioláveis e encerrado na Càmafa dós Deputados. É um proje~ do em hermetismo permanente.
to no qual procuro sistematizar o tratamenA sociedade ganhou essas batalhas. mas
to dos resíduos de saúde e citei-o porque foi
estará sendo constantemente ameaçada por
encampado pelo Ministério da Sartde, o que novos acidentes, por novos manuseios indevigerotra instalação ontem, naquele Ministério, dos e até mesmo por inadvertência.
O SR. ALUÍZIO BEZERRA- Agrade-

ço, Sr. Presidente, já estou concluindo.
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No entanto, essa não é a !mic<J ameaça
potencial k sallde humana. Tratarei parcial·
mente disso no dia de hoje.
Ao ser convidado para participar desta
Oficina de Trabalho sobre Resíduos de Ser-

viços de Saóde, muito mais pelo natural envaidecimento pessoal, comoveu-me sobremaneira constatar que, com efeito, as preocupações antes imaginadas como existentes apenas em ambientes restritos, conseguiram obter um fórum dos mais qualificados para seu
debate.
A iniciativa da qual hoje participo talvez

seja uma das mais representativas, quando
se fala em pôr a nu uma realidade constrangedora: o perigo da contaminação pela exposíçáo, quase sempre involuntária, ao rejeito

hospitalar.
Tal contaminação não é precedida de sirenes, de sinais de alerta, de avisos ostensivos,
conforme ocorre no ambiente onde se concentre ou de onde se propague a energia nuclear.
Enfim, não há como se prevenir. Ria se
encontra em toda parte, transportada no caminhão de lixo que percorre a cidade, carregada nas mandíbulas de um animal, arma'l.enada em condições precárias.
O tratamento do lixo hospitalar. em seu
sentido mais próximo, de há muito cx:agia
uma normalização contundente, necessária
à preservação daquilo que é prioritáriO aos
hospitais observar: a saúde.
Não posso esquecer a existência dC mecanismos de controle, por exemplo, de mate.riais r3dioativos, e projetas de normas para
os setViços de saiídc, acerca dos quais farei
um breve comentário.
Em janeiro de 1989, a Comissão Nacional de Energia Nuclear baixou uma Portaria
aprovando a Norma Experimental "Rcquesitos de radioproteção e segurança para serviços de medicina nuclear', relativa ~ aplicação
de radiofármacos para fins terapêuticos e diagnósticos in vivo.
Adicionalmente a CNEN editou normas
referentes !is diretrizes básicas de radioproteção, aos setViços de radioproteção, à certificação da qualificação de supervisores de radioproteção, ao transporte de materiais radioativos, ~ autorização a pessoas físicas para
o preparo e uso de fontes rad~oativas não se_ladas, ao licenciamento de instalações_ radio~
ativas e à gerência de rejeitas radioativos
em instalações radioativas.
Conforme se observa.. o resguardo desse
tipo de material ao acesso indiscriminado
constituiu-se na preocupação preliminar do
órgão responável pelo uso corrente de material radioativo.
O exemplo de outros países que empregam a energia nuclar com maior intensidade que o nosso serviu de base para a formulação de. nossa política de proteção.
Quanto à destinação do resíduo hospitalar, no entanto, a ex:periência de outros povos é mais recente, destacando-se os Estados
Unidos, a Inglaterra e a f.'rança, que somente a partir de 1982 começaram a se· preocupar com a normalização dos procedimentos.

_No caso brasileiro, dentro de alguns instantes teremos oportunidade de ouvir o Dr.
Luiz Carlos Romero, Assessor Legislativo
do Senado Federal, -ªcerça das normas federais existentes sobre o assunto. O certo é
que as preocupações das autoridad~- governamentais datam de pouco tempo e não são
muitas, razão pela qual alertou-me a necessidade de propor ao Legislativo um corpo de
regras de real interesse sócio-económico acerca do tema.
Cumpre, entretanto, destacar que a Associação Brasileira de Normas Técnicas, por
meio da Comíssáo de F...studos de Resíduos
de Saúde e do Comitê: Brasileiro de Mineração e Metalurgia, elaborou Projeto de Normã, com o intuito de conceituar os tennos
relacionados com a matéria, classificar os re~
sfduos e definir ôs procedimentos, medidas
e orientações necessárias às condições de segurança interna e externa dos serviços de sali:de. Tais projetas de normas se entrelaçam
a normas de ABNT já existent~ de modo
a contemplar todo o aspecto relativo~ garantia da popUlação e dos manuseadores dos resíduos.
Diant!! d_isso, em outubro de 1989, entreguei à Mesa do Senado _Federal e à cOnsideração do Parlamento brasileiro um projeto
de lei que ndispõe sobre o acondicionamento, a coleta, o tratamento, o transporte e a
destinação final dos rcsfduos de serviços de
sa"Úde"..
11
Entendendo~e como tal aqueles gerados
pelas ações _de promoção, proteção e recuperação da saúde de pessoa!l- e animais, executadat> por serviços de saúde e ve1erinários, bem
como os gerados pela pesquisa mêdica e veterinária e pela produção e te~tagem de produtos blologit:õi.- c d~.,: uso humail()'·.
Não fol oulr-õ, portantO, o motivo que
aqui me trouxe, senão oferecer a debate o
contcudo ~~_projeto, jã aprovado no Senado Federal, e hoje em exame na Câmara dos
Deputados.
Observe-se, preliminarmente, que procureí Ser o rriafs abrãngente possfvel, limitado
pela especificidade do assunto e pela pertinência da maté_ria.

Ao justificar minha iniciativa, considerei
que:
11
0 lixo hospitalar, tecnicamente
denominado reslduos de serviços de
saiíde, é a ponta do iceberg representado pelo sério e crescente problema
de produção, tratamento e destino
do lixo urbano. Um problema que não
é só nacional, mas que também afeta
os países desenvolvidos, a ponto de o
organismo federal de proteção ambien~
tal americano recolher, em publicação
de 1988, que este permanece um importante e não resolvido dilema nacional.
Nos Estados Unidos, leis federais
sobre a matéria são recentes (Medical Waste Tracking Act, de 1988),
da mesma forma que a Inglaterra (Pu-
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blic Health Acts and tbe Civil Govcmment Act, de 1982) e na França.
É razoável prever que os resíduos
dos serviços de saúcte possam representar perigos para a saúde, no entanto, os estudos disponíveis estão mostrando, ao contrário, que o lixo doméstico é, geralmente, mais perigoso. Não
cciste evidência epidcêmiológica de
que o lixo hospitalar seja mais infeCcioso que o doméstico ou que tenha
sido causa ou fonte de doença nas comunidades dos países desenvolvidos
em decorrência de seu destino inapropriado. existem, sim -e são importantes- relatos de riscos ocupacional, isto é, o lixo hospitalar é pengoso e causa freqüentemente doenças nos trabalhadores que manejam eStes resíduos.
De qualquer lorma, pela sua natureza ag_ressiva qua-ndo disposto inadequadamente à vista do público em geral e sujando e contaminando ruas,
praias, rios; lagoas e o próprio mar o que vem acontecendo tanto em nosso País como em_ outras partes - os
resíduos de serviços de saúde passariam, nos F..stados Unidos, na Europa
e em nosso Pafs, a ser uma crescente
preocupação pUblica e a receber espaços na imprensa e nos parlamentos.
Estão, assim. muito ligados os proble~.§ d_o manejo dos resíduos de serViÇos âeSaúde e o controle da qualidade dO :ãr _atmOsférico, de- mananciais
de água e de praias.
Em nosso Pafs, na grande maioria
das cidades, o Poder Público Munici- paf cOntinüá não dando atençãO adequada ao problema e, desde o ponto
de vista legal, ele tem sido tratado
apenas parcialmente, através de portarias Iriirifstéiiais e- ·raras leis municipais. As melhores ecperiências - que
aproveitamos nesta proposição - são
das municipalidades de Curitiba, Belo Horizonte e Natal e dos Programas
de Controle de Infecção hospitalar
do Ministério da Saiíde e de alguns
hospitais por todo o País.
De qualquer forma. são pouquíssimos os mu_nidpios que dispensam cuidados ao lixo hospitalar. Na grande
maioria das nOssas cidades. oS resfduos são abandonados a céu aberto
pelos serviços. e misturado com o lixo
domiciliar. Não há coleta regular diferenciada pela administração Pública
Municipal c lhes C dado destino linal
nos chamados lixões.
Creio ser chegado o moment_Q_ de
encaminharmos a solução deste grave e crescente problema pela promulgação de uma lei federal sobre a mat~
ria. Uma lei que - segundo recomendações da Organização Mumcipal de
Saúde- restrinja-se aos pnnc1p1u:. básicos, indu7.ido os serviços e mumcipalidades a adolar os si::otemas que melhor se lhes adaptem/'
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Nas 'Disposições Gerais11, procurei conw
ceituar o objeto da propositura, de modo a
identificar seus elementos compórientes: classificação das várias espécies de lixo, tipos
de materiais e de recipientes e os serviços e
estabelecimentos sujeitos ~ ação da lei.

Tratei de classificar os resfduos em três
grandes grupos: lixo de tipo domiciliar e não
séptico, ou seja, aqueles provenientes das
unidades administrativas, onde não são admitidos clientes, tais como papéis, material de
embalagem, cinzas e varreduras, o lixo séptico,- isto é, aquele que se constitui em risco
biológico, tendo em vista conter pat6genos
em quantidade ou concentração suficientes
para causar risco de i~fecções ou adoecimento

para as pessoas que entrem em cantata

com eles, compreendendo os materiais inrecciosos ou contaminados, os objetos pontiagudos e contundentes e os resfduos_atimentares,
e, finalmente, o lixo especial, composto de
resíduos cujo principal risco não é biológico
e que e:rige manuseio especial e especffico,
em razão de sua natureza. nesse grupo estão
situados os materiais radioativos provenientes dos setviços de medicina nuclear ou aqueles contamina_d_os por radionuclfdeos utilizados com finalidade diagnóstica, terapêutica
ou de pesquisa, os materiais contaminados
por quimiaterápicos antineoplásticos, tais como as drogas citotóxicas e a_n.tineoplásticas
e todo o mate!jal utilizado na sua preparação, manuseio e administra,çãQ, os materias
inflamáveis, corrosivos, tóxicos e reagentes
passiveis de causar danos a pessoas e instalaÇ(>es e os recipientes pressurizados que tenham gases ou aerosóis explosivos ao contato com a chama ou por perfuração acidental.
Ainda sob esse mesmo título normativo,
o Projeto identifica os_serv_iços e os estabelecimentos sujeitos ao alcailce da lei: postos _e
centros de saúde, ambulatórios,_postos de assistência médica, consultórios médicos e odontológicos, casas de repouso, clínicas, hospitais, maternidades, casas de saíi.de, sanat()..
rios, pronto-eocorros., unidadesinistas, farmácias, drogarias e congêneres. Inclui também
os serviços veterináriOs, neles compreendidas as clínicas, os consultórios, os hospitais
veterinários e congéneres. Sujf:itam-se., finalmente, às nonnas os laboratórios e centros
de pesquisa e análise biológicas, os setviços.
de medicina nuclear, laboratórios de patologia, de análise clínicas e de microbiologia,
bem co·ma os laboratórios ,de produção de .
medicamentos, drogas, cosméticos, imonobio- ·
lógícos, hemoderivados e .outros produtos
que gerem resú:luos de qualquer natureza
conforme aquela classiticação a que me referi.
Finalmente, aínda, nas 11 Disposições Gerais", o projeto obriga a separação e o acon~ .
dicionamento dos residuos por categoria, na
sua fonte produtora, identificando-se cada
qual pelo uso de simbo_lpgia internacional
estabelecida pela Organização das Nações
Unidas, através da Organização Internado·
nal de Normalização e do Comitê de Especialistas em Transporte de Produtos Perigosos,
impressa em cor laranja ou vermelha sobre

fundo branco, dispensando-se o lixo domiciliar de qualquer forma de identificação.
Em seguida, arrolei as obrigações e as
responsabilidades dos estabelecimentos geradores do residuo: classificação dos resfduos,
.seu acondicionamemo e sua identificação,
adequação de recipientes e de meios para
seu transporte, recolhimento regular dos resíduos., armazenagem intermediária e final
apropriada. n.kmifacaçào do res.tduo oferecido à. colcta pública, obcdae-ncia aos critérios
de in~talaCç-ão e operação de equipamentos
de incineração, facilidade de- inspeçâo e manutenção de uma gerência de residuos ocupada por prolissional qualificado. Nesse íi.ltimo aspecto, deverá haver um programa adequado à peculiaridade do estabelecimento,
que contemple a definição de diretrizes, a
determinação e a especificação dos tipos de
resíduos a $erem ali produzidos e processados; a determinação e a especificação dos
processos e meios com que serl'io tratados
os resíduos; a normalização de procedimentos internOS;· o tiein3rilento e a supervisão
de pessoal; o acompanhamento e a avaliação
dos sistemas de manutenção de equipamentos e instalações, além da s.upetvisão de sua
operação; a vigilância epidemiológica de eventos relacionadoS a riscos ocupacionais; e a
programação para situações de emergência
e outras contingências.
Ainda nesse mesmo aspecto, o projeto
deixa claro· que o quadro funcional desti.D.ado à limpeza, ao manuseio e à gerência de
resíduos haverá de ser próprio, vC:dada a contratação de setviços de terceiros.
Os resfduos coletados deverão ser acondicionados em sacos plásticos de cor branca
leitosa, de acordo. com a Norma 9191, da
ABNT, e identificados pela simbologia internacional.
Quanto aos objetos cortantes e pontiagudos, seu acondicionamento será feito em recipientes rígidos para posterior acondicionamento em sacos plásticos.
Em -qualquer hfi)ótese O projeto proíbe
a utilização de tubos de queda para transporte interno dos resíduos. como também a utili·
zaçáo de restos de comida provenientes de
hospitais e congêneres para a alimentação
de animais ou para uso agricola, a não ser_
que se submetam a fetvura a 100 graus celsius por 60. miD.utos e consetvados, sob refrigeraçá"~ por 72 horas., no máXimo.
A_instalação e a operação de incineradores far'ISe-á de conformidade com a legislação municipal ou estadual, e compativelmente com o estabelecido na Portaria 231, do
extinto Ministério do Interior, ou de regulamento que venha substitui-la, de modo a garantir--se a qualidade do ar atmosférico em
decoriência da incineração.
O acondicionamento, a coleta, o transporte, o tratamento a deStinação fim\ I de resíduos radioativos deverão acompanhar as determinações do Conselho Nacional de Energia Nuclear, em especial as normas experimentais acerca da "gerência de rejeites radioativos em instalações radiativas" e dos "requi-
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sitOS.-de fa.diõproteção ·e segurança para serviços de medicina nuclear''. Os demais resíduos classificados como lixo especial deverão
sofrer tratamento ou aco_ndícionamento adequado no próprio local de. produção- nas
condições estabelecidas pelo órgão estadual
dC presetvação ambiental ou de comrole
de poluição e pelo seNiço municipal de coleta de lixo.
A incineração ou dePosição a cêu aberto é: proibida, tolet:a~çlo-$e_ apenas siiuações
emergenciais e na ausência de solução regulam.entar, bem como .~1! ta!lça_mento em cursos d'água, lagos, lagoas e no mar.
Os estabelecimentos situados na zona rural ou em locais onde não, haja coleta píi.blica, obrigam-se a manter programa de gerência de resíduos e a dai;' ~ eles tratamento e
destino adequados. .de, l)~ci co_m regulamentação específica.
· As obrigações da Administração Piíblica
Municipal em race do problema são igualmente contemplados pelo prOJeto. Assim o
município responsabiliza-se pela manutenção
de setviço regular de coleta e transporte dos
resfduos, como também por dar destino ao
prOO.uto coletad~ de acordo com padrões
de segurança pré-estabelecidos.

e

A renl.Oção do conteíi.do dos n;cipientes,
dos contenedores.~.dos s,aCQS plásticos padroniZados' far--se·-á érill6cais e horários previament_e determinados pelo órgão competeD.te,
utiliza"nCIO--se de sistema· especial qúe não comprometa a saíi.de, a segurança e o bem-estar
píi.blicos e do funcionário do serviço de. coleta.
O lixo séptico, enu-etantó, será incinerado em incineritdór central especif"j.camente
instalado para essa tinalidade e operado pela administração q:aunicipal, tudo de. acordo
cóm >Os prin'cfpios normativos de pr<>teção
ambientaL
'Dispensa-se a· administração piíblica municipal de man[er serviço de coleta· e transporte de resíduos originários de estabelecimentos localizados fora do perímetro urbano ou onde for mais conveniente a solução
individualizada.
As sanções cabfveis ao desobedecimento
da te~ de acordo com O tipo de infração cometido, encontram guarida no projeto, e vão
desde a advert~cia,. passando pelo.cancelamento de conc~Q_ e: à multat pa-ra chegar
às sanções de natureza civil ou penal, inclusive a obrigatoriedade de reparação de danos
à saiíde das pessoas ou ao meio a:nib~ente.
As "Disposições Finais", derradeira parte do projeto, ocupam--se dos dispositivos
mais genéricos, tais como a obngatoriedade
devida pelo fabrica-nte de equipamentos neceSsários :a gestão de resfduos e de ~(crccer
se-Niços de manutenção por, no máxui1o, dt::z
anos após a retirada do mercado das r't..·rcridas peças ou do eqmpamento. l~ aspecto
é de_ [undament~l imponância, _nãc:,. ·apenas
para a própria)$obrevida da máquina ou do
acessório, como principalmente para garantir algo que somente agora é oferecido à sociedade: a defesa do consumidor quanto ao
serviço contratado ou ao produto a<;~quirido.
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Comprometendo-se, sob pena de sanção,

ArL ZOA atribuição e a liberação da co-

a programar por mais dez anos, após cessa-

e de
cada município obedec_erão, no que couber,
às mesmas normas, procedimentos e critérios de rateio fixados para o Fundo de Participaç:Io dos Estados e do Distrito Federal FPE e o Fundo de Participação dos Município - FPM, respectivamente, ficandO, ainda,
condicionadas:
I - à aplicação, na manutenção e desenvolvimento do ensino, de, no mínimo, 25%
(vinte e cinco por Cento) da receita resultante de impostos, nos termos do art. 212 da
Constituição Federal;
II - ao cumprimento das metas globais
fixadas para cada entidade beneficiária, pelo órgão competente do Poder Executivo da
União.
Parágrafo único. A cota atribuída e não
liberada, em função do descumprimento das
condições previstas neste artigo; Será redistribuída, proporcionalmente, às demais entidades beneficiárias.
Art. 3° O Tribunal de Comas da União
poderá baixar normas complementares necessárias à eoo::ecução-desta lei.
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se as disposições em contrário.

da a produção, o oferecimento de assistência
técnica e material, ao fabricante será bastan~
te penoso, inclusive do ponto de vista finan-

ceiro, tomar obsoleto o equipamento pelo
lançamento de outros "modernizados", em
prejufzo do consumidor. Por outro lado, torna-se efetiva garantia ao adquirente o fato
de não necessitar de interromper sua rotina
de trabalho, envolvendo custos extraordinários, na operacionalização dos serviços, de
conformidade com os ditames da lei.
Outro aspecto abordado nas "Disposições
Finais11 é a faculdade de ressarcimento ao
poder p6blico pelasatividades de colet~ transporte, tratamento e destino final dos resíduos, e que poderão ser efetuados, complementarmente, pela inici3tiva privada, como
concessionária desses servíços.
De um modo geral, este é o escopo do
projeto, que ora ofereço à consideração deste Plenário, na expectativa de que ele venha
contribuir, efetivamente, para solucionar
um problema da mais alta relevância, por tratar-se de _um bem precioso: ''a saúde c a pró~
pria sobrevivência da espécie."
Foram essas as considerações, Sor. Presidente e Srs. Senadores, que tive oportunidade de fazer, e que hoje trago ao conhecimento desta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente
(Muito bem!)

COMPARECERAM MAIS OS SRS. SENADORES:
Almir Gabriel - Amir l.ando - Antonio
Mariz - Aureo Mello - Dario Pereira Eduardo Suplicy- Epitádo Qfeteira- Fernando Henrique Cardoso- Lourival Baptista - Lucídio Portella - Mansueto de Lavor
-Márcio Lacerda - Ney Maranhão._
O Sr. Dirceu Carneiro, 1° SecretArio. -deixa. a cadeira da presidência,
que é-ocupada pelo Sr. Mauro BeD.evides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro·Benevides)- Sobre a mesa, projeto de lei que será
lido pelo Sr. 1°-Secretário.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENADO.
N° 38, DE 1991
Dispõe sobre a partilha e a libe~
ração dos recursos provenientes do
salário-educação
O Congresso Nacional decreta:

Art 1° Do montante da arrecadação do
salário,educação, de que trata o Decreto-Lei
n° 1.422, de 23 de outubro de. 1975, metade
será destinada aos estados e Distrito Federal,.e metade aos municípioS.
Parágrafo íinico. Á entidade a quem competir a administráção, arrecadação e fiscalização da referida contribuiçãO ·social, caberá,
a título de taxa de administração, o valor equi-'
valente a 1% (um por cento) do total arrecadado.

ta de cada estado, do Distrito Federal

JustifiCação -

É sobrejamente conhecida a importância
da educação no processo de desenvolvimen-

to, não s.ó pelo que representa em termos
de suporte para consolidação e expansão da
atividade produtiva, mas sobretudo porque
se trata de instrumento o indispens,ável para efetivação da cidadania.
No momento em que o Pafs pretende romper as limitações do subdesenvolvimento e,
em conseqüência, ingressar no primeiro inundo, não poderá dispensar jalliais um extraordinário esforço na área educacional.
As nossas deficiências nO setor são alarmantes e conspiram contra as perspectivas
de desenvolvimento nacionaL Cresce, a caw
da dia, o número de marginalizados do sistema educacional. A qualidade do ensino se~
gue uma trajetória de aviltamento acelerado. O Estado, por fim, ·g.iüota pouco e mal,
em matéria de educação.
Tal realidade constituiu preoCupação fundamental para os constituintes de 1988, conforme .se depreende da análise dos-dispositivos contidos na Carta magna, que se ctispõem
sobre educação.
Este projeto de lei pretende ferir um asw
pecto específico rio financiamento dos programas educacíonais. Trata-se do salário-educa_ção, coÕtribuiçãO so_ci~} instituída pela
Unfão e destin:-lda a financiar o em.ino fundamental.
Registre..,se, a propósito, que o art. 215,
§5°, da Constituição, estabelece que o salário..educação será considerado fonte adicional de financiamento do ensino fundamental
público. Para esse efeito, contudo, torna-se
indispensável que se proceda a alterações
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na legislação que disciplina a aplicação des~
ses recursos, a fim de assegurar mais eficiência e maior eqüidade.
Aproveitam a esses propósitos a eliminação dos excessos de centralismo e burocracia,
na administração dos recursos relativos àquela contribuição, e sua melhor distribuição
em termos regionais. É o que pretende esse
projeto.
Com efeito, o art. 1° visa assegurar uma
maior partici:paÇão dos Municípios no produto da arrecadação do salário-educação, em
cortsonânda com ó ãrt. 211, -§ 2°;- da Consti~
tuição, que confere àquelas entidades maior
responsabilidade no que concerne à oferta
de ensino fundamental público à população.
Por outro lado, o art. 2° vincula a atribuição e liberação das cotas de cada estado,
do Distrito Federal e cada município às mesmas normas, procedimentos e critérios derateio fiXados, respectivamente, para o Fundo
de ParticipaÇão dos Estados e do Distrito
Federal- FPE e- para O Fundo de Participação dos Municípios - FPM. Tal regramento
traduz a disposiÇã:o de_ garantir uma melhor
repartição regioilal dos recursos pi-ovenien~ ·
tes do salário-educação, mercê do caráter
marcadamente redistributivo FPE e do FPM.
Afora isso, _é_ de salientar-se que a sistemática proposta oferece maior agiHdade à
liberação dos recursos, condicionando-a tãosomente às exigências constitucionaiS. relacionadas com a- obrigatoriedade de alocação
de recursos orçamentários para' os progra~
mas educacionais e ao cumprimento de metas globais estabelecidas pelo Ministério da
Educação.
Essas as medidas -que, tenho certeza, viabilizarão uma aplicação mais eficiente -e
moais justa, dos sempre escassos recursos
destinados á educação. Para a aprovação do _
Projeto, solicito,_ pois, encarecidamente, o indispensável apoio dos ilustres Pares.
Sala dil.s Sessões;- 26 de março de 1991. -Senador Marco Maciel.
·

LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N" 1.422 DE 23 DE
OUTUBRO DE !975
Dispõe sobre o Salário-EducaÇão.

O Presiden~e_ da República, no ·u·so daS
atribuições que lhe confere o art 55, inCisO
II, da Constituição decreta:
Art 1° O SaláriowEducação, previsto no
art. 178 da Constituição; será calculado com
base em alíquota incidente sobre a folha do
salário de contribuição, como definido no
arl. 76 da Lei n° 3.807, de 26 de agosto de
1960, com as modificações introduzidas pelo
Decreto-Lei n° 66, de 21 de novembro de
1966, e pela Lei n° 5.890, de 8 de junho de
1973, não se aplicarid9 ao Salário-Educação
o disposto no art 14, in fine, dessa Leí, relativo à limitação da base de cálculo da contri~
buição.
·
§ 1° O Salário-Educação será estipulado
pelo sistema de compensação do custo atua·
ria!, cabendo a todas empresas recolher, pa-
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cits" de escolarização da população na faiXa
etária entre os sete e os catorze anos, em cadentemente da idade, do estado civil' c do da Estado e Território e no Distrito Pederal,
de modo a contemplar os mais necessitados.
m:ímero de filhos, a contribuição que for foca§ 3° O INPS reterá., do montante recolhi~
da em correspondência com o valor da quodo, a título de taxa de admióistração, a ím- ta respectiva.
portância eqtlivalente a 1% (um por cento),
§ z:' A alfquota prevista neste artigo sedepositando o restante no Banco do Brasil,
rá focada por ato do Poder Executivo, que
para os finS previstos neste artigo.
poderá alterá-la mediante demonstração, peArL 3° _Ficam isentas do recolhimento
lo Ministério da Educação e C.ultura, da eredo Salário~Educação:
tiva variação do custo real unitário do ensiI -As empresas que, obedecidas as norno de 1_0 grau,
mas que forem estabelecidas em Regulamen§ 3° A contribuição da empresa obedeceto, mantenham diretamente e às suas expenrá aos mesmos prazos de recolhimento e~
sas, instituições de ensino de 1° grau ou protará sujeita as mesmas sançõe~ administratigramas de bolsas para seus empregados e s
vas, penais e demais normas relativas as confilhos destes;
tribuições destinadas a previdência social.
II - As instituições pC!b1icas de ensino
§ 4° O Saij.rio-Educação não tem caráter
de qualquer grau. e as particulares, devidaremuneratório na relação de emprego e não
mente registradas e reconhecidas pela admise vincula, para nenhum efeito, ao salário
nistração estadual de ensino;
ou a remuneração percebida pelos emprega111 '""' As organizações hospitalares e _de
dos. das empresas compreendidas por este
assistência social, desde que comprovem enDecreto-lei.
quadrar-se nos beneficias da _Lei _n° 3.577,
§ 5° Entende-se por empresa, para os
de 2 de julho del959
.
.
. . .
fins deste Decreto-lei, o erilpregador cOmo
IV - As organizações de fins culturais
tal definido no Art. 2° da C..onsolidação das
Leis do Trabalho e no artigo 4° da I....ei n° que, para este fim, vierem a ser detinidas
no regulamento.
.
3.807, de 26 de agosto de 1960, e uma redaArt 4° O Ministério da Educação e Cultução dada pelo artigo 1° da Lei n° 5.890, de
ra fiscalizará a aplicação de todos os recur~
8 de junho de 1':173, bem como as empresas
e demais entidades públicas ou privadas,vin.: sos provenientes do Salário-Educação, na
forma do Regulamento e das instruções que;
coladas a Previdência Social, ressalvadas as
para esse fiii4 forem baixadas peloo Fundo
ccceções previstas na legislaÇão específica
Nacional de Desenvolvimento da Educação.
ou C~Cclufdos os órgãos da Administração DiArt 5° O Poder hxecutivo baixãrá decereta.
to aprovando Fegulamento deste Oecreto-le~
Art. '2f' O. montante da arrecadação do
no prazo de 60 dias a contra de sua publicação.
salário-educação, em cada Estado e TerritóArt 6° Este Decreto-lei entrará em vigor
rio e do Distrito Federal, depois de_ feita a ·
a 1° de janeiro rle 1976, revogadas a Lei n°
dedução prevista no § ·3o deste artigo, será
creditado pelo Banco do Brasil S.A. em duas 4.440, de 27 de outubro de 1964, e demais
disposições em contrário.
contas distintas:
Brasília, 23 de outubro de 1975; 154° da
a) 2/3 (dois terços) em favor dos programas de ensino_ de 1° grau, regular e supleti- Independência e 57° da RepC!blica- ERNESvo, no r.espectivo Estado, Território ou Dis- TO OEISEL _, Ney Braga _ João Paulo.
dos Reis VeUooo.
trito Federal;
b) 1(.3 (um terço) em favor do Fundo Na(À Colriiss§o de Assuntos- Econócional de Desenvolvimento· da Educação.
micos _ dedsáo teiminàtiva.)
11
§ 1° Os recur.sos de que trata a alínea "a
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevideste artigo serão empregados nos Estados
e no Distrito Federal, de acordo com planos des)- O projeto lido será publicado e remede aplicação aprovados pelos respectivos tido b. comissão competente.
Conselhos de Educação, e nos Territórios '
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide conformidade com o Plano Setorial de '
des)- EsgOtado O tempo:destinado ao EXpeEducação e Cultura.
§ 2° O terço destinado ao Fundo Nacio- diente
nal de Desenvolvimento da Educação será
Passa-se à
aplicado:
a) em programas de iniciativa própria
ORDEM DO DIA
do Minist~rio da Educação e Cullura, de pcs-.
quisa, planejamento. cuniculos, material escoItem 1:
lar,lormação c ~pertct<sxmmcmu de pc:iS<>al
Votação, em turno único, do Redocente e outros programas especiais relacioquerimento n° 56, de 1991, de autoria
nados com o ensino de 1° grau;
do Senador Francisco Rollc:mberg, sob) na concessão de auxflio, na fonna do
licitando, nos termos regiinentais, a
disposto nos artigos 43 e 54, e seus. parágra- ·
transcrição, nos Anais do Senado, do
fos, da Lei n° 5.694 de 11 de agosto de 1971, pronunciamento do Senador Marco
sempre respeitando critérios que levem em ·
Maciel, na Escola de Guerra Naval,
conta o grau de desenvolvimento econômi~
no dia 9 de março de 1990.
co e social relativo, tal como especificados
Em
votação o requerimento.
em Regulamento e, especialmente, os. ."defira este fim, em relação aos seus titulares, sócios e diretores e aos empregados indepen-

Os Srs. Senadores que o.aprovam quei~
ram permanecer senta:dos. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.

É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada.
A VISÃO DO CONGRESSO
NACIONAL SOBRE O PAPEL
DAS FORÇAS ARMADAS;
EM ESPECIAL DA
MARINHADE GUERRA
Preliminarmente,- gostaria de ressaltar
que, pela primeira vez na história constitucional do Pai;, o papel das Forças Armadas está definido em titulo próprio; na estrutura
da atual Constituição- q Titulo V que, significativamente, trata_ da defesa do Estado e
das instituições demoCiátiCas. São apenas
três capítulos: o prime.iro, relativo ao estado de defesa e ao est~4o de sítio; o segun~
do, destinado ~ Forças Annadas e, o terceiro; relacionado com a segurança pública.
Os termos em que esse papel está definido do claros, precisos e não_admitem dubie~
dades interpretativas: as Forças Armadas têm
uma tripla destinação:.
a) defesa externa da cidadania;
b) defesa interna da lei e da ordem; e
c) garantia dos poderes constitucionais.
Parece-mequeavi.Sãodopodercónstituinte. ao definir esse papel das instituições militares, atendeu à tradição histórica brasileira,
à ceata conceituação do que deve ser a definição constitucional e à realidade _objetiva
do nosso Pafs.
O primeiro postulado é: pennanente e inquestionável na lradição.constitucional. Ele
se encontra explícito no art. 148, da Constituição do Império, no art. 86, _da Constituição -de- 91, no art. 162, da Constituição de
34, no art. 164, da Carta de 37, no art. 177,
d8. Constituição' de 46 e no parágrafo 1° do
arL 92 da COnstituição de 67.
-o segundo - objeto_ de ~testação na
Constituinte - esteve presente em todos os.
nos.sos textos constitucionais. Assi1!4 sob o
ponto de vista político, a polê.mica mostravase claramente inócua pois. que em nada inovava e:m nosso Direito Constitucional. Daf
por que acabou por ser incorporadçs .ap toeto da Constituição.-•
Por se tratar, na realidade, do·íinico aspecto contestado, convém nos determos nos
textos anteriores. Na Constituição-do ImpériO, de 1824, o art. 148 prescrevia:

"Ao Poder Executivo compele privativamente empregar a força armada de mar e terra, como bem .lhe parecer conveniente à segurança e defesa
do lmp6rio."
O texto, portanto, distinguiu de fónna clara e tecnicamente correta, os conceitos de
segurança para se referir à ordem interna,
e de defesa, para aludir ~ soberanip nacional perante as outras nações, isto ~ a segurança externa. Tanto que essa ccpressão se
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tomou corrente em .outros textos posteriores,
na alusão~ segurança nacionaL Já a Constituição de 1891 alinhava no art. 48. item 3°,
as atribuições do Presidente da República:
''Exercer_ ou designar q-uem deva
exercer o comando .supremo das forças de terra e mar dos Estados Unidos do Brasil, quando forem chamados às armas_ em defesa interna ou ex-terna da União.11
Aquilo que contava: no texto anterior como defesa e seguran~ passou a designar expressamente os dois conceitos distintos: segurança interna e segura:nÇã externa. Logo, não
há discrepâncias. A Constituição de 34, de
pequena importância polftica, é. juridicamente relevante na medi~a ,em que estabeleceu

a conceituação vige:nte em _relação ao papel
das instituições mili.tares P~finindo-as, em se_u
art 162, de forma rq.qitp semelh~nte f!Ç)S_ tex~

tos posteriores votado~ por assemPiéia$ ou
congtessos con~titui~tes:
11
As Forças· Armadas são instituições nacionais permanentes, e. dentro
da lei, essencialmente obedientes aos
seus superiores hierárquicos. Destinam-se a defender a Pátria e à garantires Poderes constitucionais, a-ordem
e a lei 11

Idêntica é a Constit~fçãq de 46, ~~ ~eu
art. 177:

"Destinam-:;ie as forças armadas
a defender a Pátria e a garantir os po-·
deres constitucioniiis, a lei a a ordem.11
Semelhante é a disposi~o do art. 92, parágrafo)rimeiro dá. ConStituição de 67:
11
Destinam-se aS' Forças Armadas
a defender a Pátria e a garantir os
Poderes constituf4os, a lei e ã Ordein.-~,~

ComO se vê, o teXto Co:risii~up1on~J0iell~
te não inovou nem

modificou.~ <;:onc~~ pr~-;

sente em todas as constituições anteriores.
Na realidade, apenas o consagróU como ma..
téria normal na doutrina cotlsiitudo.nal brã.iileira.
Deve-se assinalar que há apenas uma pequena diferença entre o art. 142_ e ~u~ predecessores. Enquanto as constituiçÕes c;te 3~,
46 e 67 falavam na garantia dos poderes constitucionais, na lei e na ordem, à atual dispOsi~
ção prescreve a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa dei qUalqUer- Um
destes, da lei e da ordem. Vê~se, agora, a preocupação em conferir aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário· o direito quanto
à iniciativa de convoca-ção das Forças Arma~
das para· as missões relacionadas com a ordem interna.
Na verdade, isto não constituiu qualquer
inovação. Apenas torna-se explfcita uma exigência antes implfcita. Nos casos de comoc;ão
interna,o·emprego sempre se fez por iniciativa do Poder Executivo. Na função garantidora da lei, em relação ~ eleições. por exemplo, a requisição sempre coube ao Judiciário,
e, ;nas hipóteses de intervenção federal, aos

poderes que a determinam - Judiciário ou
Executivo, com a aprovação do Legislativo.
Deve-se-ressaltar, aliás, que a esse respei·
to a a tua! Constituição foi extremamente cautelosa e detalhista. O parágrafo primeiro do
art. 142, signífiC".ativameritc, dispõe que "lei
complementar estabelecerá as normas gerais
a serem adotadas na organizaç&.o, no prcpa~
ro e no emp-regõ: das Forças Armadas". O
que imlica dizer que deferiu a uma lei de hierarquia· superior à legislação ordinária os requisitos paia o o::ercfcío da utilização das
instituições-Inilitares, por iniciativa de qualquer dos poder~ constituídOs.
Em face dessas evídências, o papel das
Forças Armadas, na visão do Congresso Nacional, nãà variou significativamente ao 1on~
go de nossa evolução histórica. A representação política brasileira, nos 166 anos que vão
de 1824 a 1990, sempre· entendeu que as ins~
tituições militares, têm caráter· permanente,
se_ baseiam n~ hierarquia e na disciplina, estão coloçadas soP o comando do poder político representado pelo chefe do Poder Execu~
tivo e se desti,nal!l a garantir a soberania externa e.: no âmbitç interno, a -ordem consti~
tufda. Para a consecução de sua missão constitucionaL todos os textos constitucionais previram o serviço militar obrigatório, variando apenas a forma de recrutamento ou conscrição,_con~eit!Iâ.<!O: <i:o~o uni deVer imperativo, em tempo de paz ou de guerra.
- Estas, oaliás, osãQ obs.eniaçõe~ .que valem
tanto para as constituições ouiorgadas, CO·
mo ~ .de 1824, como para as que foram votadas por as:lembléias ou congressos constituintes. O que prova que não há discrepâncias
quanto à visão política que a Nação possui
em relação às_ suas Forças Armadas.
Qualquer que tenha sido a fonte do poder constituínte, não se alteraram os conceitos do_utrinários que embasam a estrutura
coilstitucion:a! do poder militar no Brasil.
o que se nota em relação aos'dois textos
out_orgados e não incluídos em nossa análi~
se - a Qu::J:a d~ 37, que instituiu o Estado
Novo, e a Emenda Constitucional n° 1, de
1969 - não é uma mudança. Desse papel,

mas sua ampliação, configurando um contex~
to de cxceção em nossa·doutrina constitucional.
Gostaria, Opor fim, de chamar atenção
pa'ra a circunstancia de-que essa visão política de màiS. de uni século- e meio conforma~
se perfeitamen_te com as necessidades históri:cas conjunturais do Pafs, sob o ponto de vista geopoUtico.
Somos a mais extensa costa do continente; o Pars·oom "a ·maioi- extensão de fronteiras internacionais e, na condição de quinto
país em área e quarto em área contínua, te~
mos um dos maiores espaços aéreos do mundo para ·proteger. Isso sem levarmos em conta que _possuímos a sexta população mundial,
qUe 98% do nosso comércio se realizam por
via mai"ftima e que partilhamos com o continente africano a maior parte do Atlântico Sul.
Não podemos esquecer, por outro lado,
o papel estratégico desempenhado pelas
duas grandes bacias fluviais: a Amazônica,
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ao norte, e a do Prata, ao sul, vitais, historicamente, para a manunteção de_ nossa soberania em pontos de vulnerabilidade para a for·
mação territorial do Pais. Só _conseguimos,
na realidade, estabilizar nossas. fronteiras e
assegurar i::õm eficiência ·a ·posse e o dornfnio
do território, na medida em que consegui·
mos ter eficiência na defesa militar dessas
duas vias de acesso.
Confirmando essa assertiva, lembremo~
nos do aciderite que apressou a deflagração
do mais intenso conflito militar vivido pelo
Brasil, a guerra do Pã.raguai, quando Lopes
apresou o naviO qUe conduzia o Presidente
da Província
Mato Grosso que ia tomar
posse e foi mantid~_ em cativeiro1 até o fim
das hostilidades. Essa era a única via de comunicação viável, já na segunda metade do
século XIX entre a capital do País e uma regiãq de vital import.2ncia estratégica. política, econômica- e, p'or conseqüência, militar
- o Centro-Oeste. -

de

Lembremo-nos. ainda, em relação ao papd da Marinha de Guerra, que a fase mais

brilhante da diplomacia brasileira - período
do Barão do Rio Branco .,. foi, em grande
parte, calcada no prestígio militar do Pafs,
de que é: prova a atitude flrme e contundente do chanceler no famoso incidente da "Panther1. Mais prá<imos de nós estão os acontecimentos da segunda guerra mundial, episódio de menos de meio século, quando a manutenção de. nossas .tetas mar(timas se tornou vital para a defesa da integridade nacio~
na! e para a sobrevivência econômica do País em face de nossa dependência externa· de
suprimentos básicos, como os combustíveis,
os alimentos e o carvão.
Alguns poderiam supor que, no mundo
de hoje, asssinaJado pela idéia de integração,
seria declinante o papel das Forças Armadas
em relação à defesa externa, em face do papel a ser exercido internamente,: em relação
à segurança nacionaL No meu entendimen~
to, quanto mais eficazes forem os sistemas
democráticos para dirimir seus conflitos internos por meios não-violentos, e politicamente negociáveis,- niaior tetá de ser o papel das Forças Armadas em relação à soberania ex:tema. A minha conclusão se baseia
na constatação de que,quanto maior for o
grau de integração econômica dos grandes
blocos que hoje caracterizam o mundo, maiores serão as ameaças potenciais às necessida·
des da segurança externa desses mesmos blocos e dos pafses neles não-integrados.
Qualquer que· seja o grau de integra-ção
do Brasil com o Coó.e Sul, com o continente, ou com os pã.fses do primeiro mutldo,
maior terá que ser a preparação militar para a necessária e indispensável defesa dos
nossos interesses. Proporcional, suponho eu,
ao aumento c;lo nosso peso político e econO~
mico no mundo contemporâneo. Isto significa; a meu ver, uso intensivo dos recursos de
pesquisa e desenvolvimento para fins pacm~
cos e militares, aprimoramento adequado
dos recursos humanos e tecnológicos, mobilizáveis em caso de conflitos efetivos ou poten-
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ciais, e capacidade de discussão adequada e
eficie.nte em função de uma política externa
que tende a adquirir cada vez mais peso e
influênica no mundo.

(Pronu'n.ciamelito do Senador Marco Maciel, na Escola de Guerra Naval, no dia 9-3-90.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Finda a Ordem do Dia, volta-se :à lista de oradores.

Concedo a palavra ao nobre Senador
Humberto Lucena, que falará pela Uderan-

ça do PMDB.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB
- PB. Coino Uder. Pronunda, o seguinte discurso.) -....; Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho a esta tribuna para registrar, nos Anais,
a realização, no último fim de semana, da

Convenção Nacional do PMDB, cuja Ordem
do Dia, como é do conhecimento gerai. cingiu-sé a dois pontos.

O primeiro deles foi a reforma dos nossos Estatutos que, além de terem sido adaptados h nova Çonstituição,_ ganharam um grande avanço ·democrático,, ~a me4ida em que
estabelecemos normas que passaram a disciplinar a realização de prévias entre os filiados do Partido na escolha dos candidatos às
eleições majoritárias, ou sej?•. hs eleições de
Presidente e Vice-Presidente da Repóblica,
de Govefnadores e VicC-doverD.adores de
Estado ~ de prefeitos e Vicre-Prefeítos, o que
representa um grande ,Passo,· no sentido de
abrir o nosso Partido a unia maior participação ~os_ seus militantes na seleção daqueles
que vão representá-los na dísputa dos postos
mais importantes da vida nacional, estadual
e municipal.
O segundo ponto foi a eleição do novo
Diretóiio Nácional do PMDB _que, na sua
composiÇão, incluiu as litler'anças mais representativas' de todas as 'Q.i;li_dades federadas e,
também, a escolha da nova Cdmissão Executiva· Naclona~ sob a Presidência do Ex-Governador Orestes Quércia, uma das lideranças nàcionais que emergiram·dos embates travados neste PalS ao longo desses liltimos
anos. CUmpre salientar que a sua trajetória,
desde a prefeitura de Campinas, passando
pela sua eleição para o Senado Federal em
1974, posteriormente pela vice-governança
e, depois, pelo Governo de São Paulo, cre'denciaram-no, dentro do PMDB, a galgar a
mais alta posição d,e nossa hierarquia partidária.

O Sr. Mauro Bcncvides - Permite V.
E.x- um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA

Ou-

ço V. Ex8 com muito prazer.

' SenaO Sr. Mauro Benevides _ Nobre
dor Humberto Lucena, deix:ei, por alguns instantes, a cadeira presidencial a fim de que
pudesse, neste plenário, apartear V. Ex8 no
momento em que se reporta à magnifica Con~
venção do PMDB que, ·no Iíltimo domingo,
reuniu militantes de todas as unidades federa·
. tivas para a discussão do estatuto, do progra-

ma e para a eleição do novo Diretório Nacional de nossa agremiação. Diria i:ealmente a
V.- Ex11 que foi uma escolha extremamente
feliz, com aquela unanimidade consagradora ao nome do ex-Governador de São Paulo, o ex-Senador da República Orestes Quércia, para dirigir os destinos da nossa facção
polftica. E, amigos que somos, Orestes Quércia e este -senador, companheiros aqui em
1975, quando iniciamos a trajetória marcada naquele momento de decidida reivindicação do que, na época, era a aspiração maior
do povo brasileiro: a normalidade políticoinstitucional. Neste instante em que nos reportamos aos excelentes resultados da Convenção, eu me permitiria levar a V. Exa a
manifestação que considero justa de enaltecimento a um outro prasileiro que durante
duas décadas comando_u, com equilíbrio, com
aprumo, com_ altivez, com descortino e com
inexcedfvel .espriito_ PrlbliCo -os deStinOs do
MDB e, p&..tcriormente. 0!. do PMDH. que
é o_ grande brasileiro Ulysses GuimarãeS. V.
Ex8 , co~o eu, .r~:~ndadores que somos do
MDB e igualmente do PMDB, poderemos
oferecer ao Pafs, neste instá.rite, o nosso testemunho da maneira exemplar como Ulysses
Guimarães dirigiu o Partido naqueles momentos cruciais em que o guante do autoritaris~
mo imperava em todos os recantos do País,_
cassando mandatos, suspendendo direitos políticos, insta~rando processos iníquos, promovendo priSõeS irijustás. Exâtatnente aquela
voz altiva, sobrànceira, corajosa, intrépida
de Ulysses ÇJUimarães_ se_ erguia para claii1;8r
contra tudo aquilo, no momento em que era
temerário levantar-se a voz contra os governos que se sucederam nesse longo e ominoso período; o período da prepotência e do
arbftrio instalados no Pal's. Portanto, ao me
regozijar Com V. Ex 8 pela_ inicia~iva de registrar, nos Anais do Senado Federal, o grande evento polítiCoi que foi a convenção do
PMDB; ao mesmo tempo em: que saudamos
a presença de Orestes Quércia. à frente do
nosso Partido, desejo também render o tributo do nosso reconhecimento a esse notável
homem p6blico, a quem tanto deve o nosso
Pafs. Ulysses Deputado, Ulysses Constituinte, Ulysses Presidente do PMDB, Ulyssesgrande batalhado~ das .causas democráticas.
O SR. HTJMBERTO LUCENA_Agra·
deço as suas palavras que vêm ao-encontro
do que estou a dizer neste instante, ao comentar 8 Conve.nÇão Nacion-al dó PMDB.
Sr. Presidente e Srs. Senador_~, em relação ~ figura exponencial do Presidente Ulysses Guimarães, no final deste pronunciamento, vou lhe fazer a merecida homenagem.
Mas, voltando ao fio das minhas considerações, lembro que ono final daquele impor~~te conclave, que conseguiu imensa repercussão naciona~ tivemos a sessão solene de
encerramento, com os discursos dos Lfderes
do Partido no Senado e na Câmara; dos go~
vernadores eleitos da Paraíba e de Tocantins
e o do Presidente Orestes Quérç_ia.
Ao dirigir-se aos conVencionais, o nOvo
Presidente do PMDB enfatizou as coloca-
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ÇOes que vinha razendo nos últimos tempos,
particularmente desde que deixou o Governo de São Paulo, a respeito dos seus compromissos, que passam pela ação do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro, visando
à retomada do desenvolvimento nacional,
com vistas h criação de novas oportunidades
de emprego no nosso mercado de trabalho,
para milhões e milhões de brasileiros que es~
tão, hoje, aí margina~ados e. bem assim, pela lut~ por uma mais jus1a. distribuição da
rendíi n~cional, não apenas a nfvel de regiões,
mas _também e, sobretudo, ~ nível de pessoas, para que possamos promover uma verda·
deira justiça social, _ne~te.nosso Pa1s, que é
constituído, cada dia ~is, de pobres pelo
aumento da concentraçã.o de renda, que tem
sido inclusive uma c,onstante n11 divulgação
dos dados estatísticos .do Banco Mundial e
de outros organismos in~ernacionais.
Portanto, essa é a visão n3o só do Pr-esi.:dente do PMDB, o ex-Governador Orestes
Quércia , mas de todos os que compõem a
nova Executiva Nacional do Partido.

. Sr. Presidente1 S~. $eÔa.doieS, o Presidente Orestes Quércia. deixoU claro, nã9 apenas
nas suas. palavras, mas já ontem, na primeira reunião da Exec1,1tiv_a Nacional dq Partido, que o PMDJ? continua na mesma linha
de oposição ao atual GoverD.O, nã -nieâfda
em que teve o Sel.J c~didato derrotado nas
eleições de 1989, para a Chefia da Nação.
.Assim, o nosso primeiro dever ê o de fa.zer oposição, dentro do jogo democrático,
ou seja uma oposição fiel, como não poderia
deixar ~e ser, mas dentro da Constituição e
das leis. Mas, também, uma oposição firme,
altiva, inabalável e, sobretudo, competente,
na busca da solução dos grandes proBlemas
que afligem a iinensa ·má iOrla do pov"o brasi·
-·
leiro.

O Sr. Mansueto- de Lavor- V. Exa permite, nobre Senador?
O SR. HUMBERTO
muita honra.

LUCENA~

Com

O Sr. Mansueto de Lavor - Prezado Líder Humberto Lucena, V. Exa procura registrar, e~ o faz COD:l" o brilho de sempre, esse
grandioso acontecimento político do 6Itimo
fim de semana, que foi a Conven~o. N~cio
nal do :PMD:e. E essa Cpnvenção va1e pelos
seus grandes discursos, mas também pelos
seus grandes exemplos polfticos. Fo~m esses
gestos significativos de dedicação e. amor à
vida pliblica manifestados por Ulysses Gl,limarães, Orestes Quércia - um que sai_ C!'! outro
que assume a Presidência do PMDB -:- que
marcaram aquela convenção. On~e:D?o a-p.tecipando-me a este registro de V. Ex8 , (12: refer~ncia ao discurso que V. Ex 8 pronunciou,
comQ Uder da nossa Bancada, lá na cOnvenção. Centrei mais as minhas refleXõeS 'sObre
o discurso de Ulysses Guimarães,' Pedindo
atê para que fosse publicado no Diário do
Congresso, para registro nos Anais.do Senado. Mas tive ocasião de dizer que o discurso de v. &a conteve um grande c~~p_romi&-
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so, o de conduzir a bancada majoritãri3 aqui,
nesta Casa, no sei1.tido de que se restaure o
projeto que limita a edição de medidas provisórias por parte do Governo. E essa restauração me parece ser um compromisso que a
Nação espera de todos nós. Quando V. Ex0
assume, num momento tão solene, como a

Convenção Nacional do PMDB, essC coriiprOmisso de conduzir a B3ncada do PMDB, com
esse objetivo naquela tramitação do Projeto
Jobim aqui na Casa,- estamos confiantes em
que realmente _esse'_ óbj~tivo ser~ _a~ingido

com apoio de todos aqueles que querem·
uma maior indepen'dência·, uma maior altivez

mente eY1Iàr que-as medidas proviSórias que
foram instituídas, na Constituição, como uma
exceção, continu-em a ser tratadas como uma

regra.
Se, amanhã, o Projeto Nelson Jobim for
aprovado na sua versão original, no Senado
Federal, e depois, pela Câmara das Deputados e vier a ser transformado em lei, a~ então, teremos· normas· que disciplinarão as matéria_s n~te Goyerno e nos governos posteriores.· o q·ue significa dizer, ·que se houver alguma_ restrição ao :uso das medidas provisórias
pelo atual Presidente da Rep(lblica, amanhã,
a partir de 1994, se porventura o meu partido ou os_demais partidos de oposiçã'o elegerem um novo Presidente da República, também ele estará limitado, no que tange à edição de medidas provisórias.

do P_oder Legislativo _e um relacionamento
harmonioso com o Poder Executivo, e não
essa imposição atravéS de uma pletora de
medidas provisórias., segundo Ulysses Guimarães "desmedidas pr0visórias11, a tal ponto
Então,_ que-não -se entenda a nossa posique hoje que inarc3 'á pauta do Congresso ção como uma posiçã_o r.adical e,a_té de caráNacional não é mais a· Mesa do Congresso ter pessoal contra o atual Presidente da ReNacional, é o. Presidente da República. Prati- púbfica. Nllõ e não.
camente Sua Excelência escolhe as matérias
que serão tratadas e as matérias que não po- ·
Sr. Pr'esidente, atendendo a suei advertênderão ser tratadas na pauta do Con~resso ciai pretendO ConClUir.
Nacional. Então, p'ai-a não' rÍl.e alongar neste
Mas, antes, ·eu pediria licenÇa a V. Exa
pronunCiamento, quei-o fris3r que o discur- para- prestar uma homenagem que eu não
so de V. Exn, como Líder da nossa Banci!.da, poderia deixar de prestar, neste instante, a
foi de fato uma convoCa'ção, para que unidos Ulysses Gulmãrãe~ ã quem chcimei de etertrabalhelriosjuritOs cOm. os demais Partidos no ·presidente, ilâ -Converição Nadonal do
desta Casa, viS.aildo a res'tciu'ração do Proje- PMQB.
. .
. . .' '
to Jobinl, porque eSte é O quê mais·se coadu:
,o nobie. S~nadof-'MiirtSuetO'de' Lavor,
na com o 'espírito- de indep'endência, com· aS ontem, solicitou a iil,serÇãO n'os ailáiS. da Caprerrogativas do Poder Legislativo e do Con- sa do pronunciamento'do Députado'Ulysses
gresso. Nacional. Muito obrigado, nobre Se-- Gu.marães.,
, ·
- ·
·
nador..
Hoje, entr~tanto, desejo Ier, apenas, alO SR. HUMBERTO WCENA.:. Eu 6 guns trechos daquele primoroso pronunciam~to pára enterrar minha presença na trique lhe sou grato, nobre Senador Mansueto búna.
de LavOr. pelo seU pàrte que póe em destaNa sessão solene da Co~venção Nacional
que os discursos pronunciados no final de
do P~DB, ~f}CJD._OJ.l.l!lyss~ OuiPJ.àrãC$:
nossa COnvenção.
,
Quanto a mím, não cumpri $en~Q o .meu
dever de Líder quando ali .me pronunciei,
no sentid9 de colocar i!, posição de _nossa
Bancada, ·perante os ConvenCionais, COQl relação ao panorama polftico nacional· e, particularmentl 10 andamento dQS npssos trabalhos legislativos, enfatizando a .regulame.ntação do uso das medidas provisórias, at111-vés
do Projeto Nelson Jobim.
Realmente, nobre Seriad6r Mansueto de
Lavor, o que temos repetido é que essa· matéria ~ de DátO.reza institué:Lbilàl:
Em .n~~hum momento, pOdemos aceitar
que se coloque a sua discuss.ão, portanto, a
nível de governo e de oposição. Até porque
a regu
do uso de meçlid_as provisórias
e nem poderia significar
uma
pessoal ao Senhor Presidente
da repíiólica,' Fernando CollOr de Mello. Pelo contrlíiio,' o de que se trata ê tentar as
prerroga'tivàs do Congresso Nacional, no processo legiSiàtivo, fazendo com que o que é
normal Continue normal que é, justamente,
o projeto de lei complementar ou ordinária,
para o equacionamento da solução dos problemas emergentes. O que, em suma, se pre. tende, cohi o Projeto Nelson J obim, é tão-so-

. ucomeço pelo começo.· Pelo nosso começo:· os militantes.· Sem eles,
não somos nada. Com eles, podemos
ser tudo. Repito: O PMDB tem o tamanho de seus militantes}'
E mais adiante:

"Nossos, mortos, levantem-se de
seus túmulos. Venham aqui e agora
testeQiunhar qpe os sqbr~Vi'llentes da
ínviçta ."~ação ,Pe~r:p.ed:ePist.a" não são
~ma raç?J de poltrões, _de vendidos,
,õe alugados, de traidores. Venham todos!
Venham os mortos de morte morrida, Simbolizados em Juscelino Kubitschek, em Teotónio Vilela, em Tancredo Neves.
Venham os mortos de morte mat:;~.
da, encarnados. pelo Deputado Rubens Paiva, o político, Wladimir Herzog, o comunicador, Santo Dias, o
operário. Margarida Alves, a camponesa.
Não digam que isso é passado.
Passado é o que passou. Não pas-souo que fiCOU -na memória ou no
bronze da História.
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O PMDB é tambêm o passado que
não passou. Não o enterramos, pois
estaríalnos calando vozes que a Nação
ouviu e esquecendo companheiros
que não se esqueceram de nós."

Mais à frente:
''Não passarão nunca os dias inaugurais da fascinante campanha de
1974, praticada num barco balançan~
do como gaivota no Rio Aniazonas.
Convocadas pelo apito~ as populações ribeirinhas acorriam alvoroçadas.
Vinha a criançada à frente, os ho.mens de,sandálias e torso nu, as mulheres tOStadas de sol e e.Sgótadas pela procriação e pelo sofiiménto) os cachorros latindo e os jericoS de orelhas assustadas. Apesar dos arreganhas dos. meganhas de opressão, vinham todos..
Não sabiam bem por que e para
que, IDa$ ;vinham.
Qu.eri~m v_er os acrobatas enlouquecidos pela.liberdade, pularem do
trapêzio_ sem. rede d~ re:sistência. En- ·
tre os atletas estava Barbosa Litna So-.
brinhO, meu parceiro na postulação
utópica de Vice-Presidente da Repúblca. Da .GaJDPflnha Civilista, rttVeJo a _
fotogra,fi~ de Rui B~rb~a. ~)lilibran
do-se em, uma p.,_noa, <;!e lerl)o, col_e- .
te, gravfita, ~hapéu pan,amá,_ s_ob ,o sot
tórrido 9a ,B.attia., . . .
-. ,
São Síng:elos, c~m~ o pot:01 os simbolos da humanidade: A manjedoura
de Nazaré,' a barca pescadora de pei~
xes e almas de crista no Mar da Galiléia, a Cruz do Calvário, os andrajos
e ã cabra de_ Gandhi, a canoa civilista de Rui e 3 Jangada da anti:.ca.Ddidatura, deSafi3d0ra ·dos cimhõeS 'e' d3s
masmotiaS· dó 'niiBún1Snió..• - .. - ' .
NãO p~ssâ.r~ ~ ti-op'et_ ~e ~eOton iO
Vitela, o louco manso. Caril a pregação da anlsti3, a'rranc8ulos'is·g"rãdeS
das prisõeS, .trancadas aos rãmiliares
e aos advogados de defesa, para dizer
aos presos poiíticos que breve sériam
devolvidos à famflia, à paisagem, à luta truncad_a pela truculência.
Não pas.sará . o grito de_ 11Diretasjá", há mujtp amordaçadO nà gãrgailta de cinqüepta mílhõesde brásileiros,
dançando, abraçando, cantando pelas·
ruas e praças deste imenso País.
A bandeira da Pátria não foi hasteada somente nos quartéis e nos ediffcios público~"
E depois:
''No presente, nosso compromisso
é com ·o desenvolvimento. Não são
os homens·que conduzem a bandeira.
É a bandeira que arrasta os homens.
Nossa bandeira é o desenvolvimento
e Orestes Quércia a segue, à frente
de todos nós.
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A bala que mata a inflação é o desenvolvimento, não o seqüestro de
, poupanças populares, estiagem prolongada de recessão que demite trabalhadores, decreta a moratória e a falência das empresas, esvazia prateleiras.
A bala destinada à inflação, por inexperiência juvenil de pontaria, também

atinge o Congresso Nacional, pelo
golpe branco contra o Congresso Nacional, deflagrado pela reedic;dío ilimitada das malditas desmedidas provisó-

rias.
O PMDB enquadra o desenvolvimento na conceituação imortal da encfclica Populorum Progressio, do Papa João XXIII. Desenvolvimento para o povo, não para elites insaciáveis,

desenvolvimento para a repescagem
pelo bem-estar de homens, mulheres
e crianças. Para o PMDB, desenvolvi-

mento é o novo nome da Paz interna
e intemacional.11

E, ao finalizar, disse Ulysses Guimarães:
"0 PMDB quer repatriar o Brasil
de Juscelino Kubitscheck, isto é., o
Brasil da esperança e do otimismo, o
Brasil de Pelé., de Maria Ester Bueno, de João do Pulo, o Brasil das estradas desbravadoras do Oeste, que
costuram a unidade naciona~ o Brasil
de Brasllia.

Eis o logotipo do PMDB: Desenvolviinento já.
Este discurso- eu escrevi com o coração e o leio com olhos funídos.
Na política, mais diffcil do que subir, é: descer. É descer não carregando o fardo podre e sujo da vergonha.
Descer não desmoralizado pela covardia. Não descer com as mãos esvaziadas pela preguiça -e pela impostura.
N.ão descer esverdeado pelas cólicas
de iri.veja aos que nos- emulam, que
nos sucedem ou superam.
Vou livre como o vento, cantando e transparente como a fonte.
Desço.
Vou para a planície, mas não vou
para casa. Vou morrer fardado, não
de pijama.
Política se faz na rua ou com a rua.
Vou para a rua, porque o Governo desgoverna a rua.
Para o povo, o PMDB escorraçou
o autoritarismo castrense. O P:MDB,
com o povo, removerá do Estado um
sêculo de carência republicana.
Meu filho PMDB:
Vá em frente. Caminhe rumo ao
so~ que é luz, não rumo à lua, que é
noite.
Que Deus te abençoe e a Pátria
ateste: cumpriste o teu dever!~'
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ao relembrar as suas palavras, quero significar a homenagem sincera da Bancada do PMDB nes-

ta Casa a um dos maiores tfderes n,acionais
do PMDB, Ulysses Guimarães.
Era o tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
Dur,3nte o_ discUrso do Sr. Humberto Lucena, o Sr. Mauro Benevídes1
Presidente, deixa a cadeira. da presidência1 que é ocupada peJo Sr. Dirceu <;al'!-'eiro, 1° Secre-tário.
O SR. PRE~_IQENTE (Dirceu C'.arneir6) - ConcedO a palavra ao nobre Senador
Maurkio Corrêa, como líder.

O SR. MAURÍCIO CORRU (PDT DF. Como Uder, pronuncia o seguinte discruso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores. hoje, durante os trabalhos da ('.omissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, aprovou-se a reali7..ação de um
painel sobre a revisão constitucional e seus
limites.
-, Procuraremos realizar esse p3inel em dia
ou dias da semana, em horários que não conflitam com as atividades normais no Congresso Nacional. Estamos elaborando uma agenda dos conferencistas e, segUramente, estarão- presentes os professores Jorge Miranda,
da Faculdade de Direito de· Lisboa. Pablo
Lucas Verdu. da Espanha e, provavelmente,
GUnter Oeiêcher, da Alemãnha, que tem
uma experiêrieia m'uito gi'ánde em nível de
estudos sobre OS países federados. e expressões brasileiras como José Afonso da Silva,
Paulo Bonavides e tantos outros.
Em segUndo lugar, Sr. Presidente, gostaria de trazer- ao conhec1mento do Senado
um fato que, mais uma vez~ me deixou perplexo. Sem dúvida, a indústria do va7.amento de informações aliciais, a inside informatioDt como dizem os americanos, continua
sendo um dos melhores negócios do mundo,
principalmente no Brasil e no atual Governo, onde pessoas e grupos financeiros privilegiados com as notícias 11de véspera" sobre a
estratégia governamental acumulam fortunas
de hora em hora.
Por conta disso, os escândalos se sucedem
quase o.tidianamente.
O de quinta-feira última, causando estu pefação geral no mercado de exportação docafé, está amplamente denunciado no Jomal
do Brasil de hoje.
Ouçam, ·sr: Presidente C' ~Srs. Senadores.
o que diz o referido matutino. na sinopse
da notícia:
SÓ TRI\S SABIAM
DA SUSl' ENSÃO
Apenas três pessoas participaram
da decisã_o de suspender as vendas externaS_ de Café pelO Hrasil. A dC:cisáo
foi tomada por volta das 16 horas de
quinta-feita passada, no gabinete do
qtiiõtó anaar-do Míni:sténo da r..conomia~ l.á estavam, além da Ministra 'LI:.lia CardOso de Mello, o secretário nacional de economia, Edgar Pereira, e
o diretor do Departamento de Abastecimento e Preços (DAP), Ricardo

Março de 1991
Mesquita. A proposta de suspenSão
das e<pOrlações do produto foi formulada por este último que~ antes de assumir a direção do DAP, foi assessor
especial da ministra e encarregado
de articulações com os empresários,
participando também da condução
da política cafeeira do governo.

Não obstante _tão reduzido número de
confidentes, fato é que.-poucas horas antes
de ser anunciada a- suspensão das exportações de-cate; negóCioS fabulosos foram fechados na Bolsa de Nova Iorque, onde só uma
corretora adquiriu perto de 3.000 contratos
para enlrega- IUtuia de cale- prevista para
maio, ocasionando elevaçãO nas cotações do
produto e um lucro aproximado de lJS$ 5
milhões. aos feliiai-do!!. dt~tt:ntort'!:> da informa·
ção privilegiada.
Causa-n(lS espécie também. levando~nos
a :suspeitar de que se Ira!a tlc um "testa-deferro" de algum "ptxlcro:,u <.'llctãu", a transação clctuada por um certo ~r. Kobcrt Aaron
S[l('rk Fis o que o JB diz:

Operação ·Aa:ron - Personagem
igualmente importante nas histórias
que correm pelo mercado chama-se
Robert Aaron Speck. um operador
desconhecido_ que, repentinamente, teria se tornado ilustre ao realizar, num
único pregão. -o de quinta-feira passada. a compra de 1.500 lotes de café
de uma só Ve'l~ Segundo as especula·ções-. Aaron Speck, que é operador
da Coffee, Sugar & Cocoa F..xchang,
teria fechado esse volume fantástico
para um ú~ico cliente, o rundo de lnvestímcntos Tudor Jones, através de
duas instituições financeiras. Para realizar a operação, explica um dos
mais tradicionais corretores de mercadorias de Sãá Paulo, Aaron S'peck desembQJSou Cerca de US$ 6 milhões.
Fatos como tais ·abalam profundamente
o respeito ao empresariado brasileiro pe-rante a comunidade internacionaL

Não sem razão. a CommoditieS Futures
Trade ComissioD, instituição vinculada ao
governo amer:iCãno-para assessorá-lo nos assuntos relacionados com o mercado futuro
nos Estados Unidos. inclusive nas operações
com café na Bolsa de Nova Iorque, levantou
sérias suspeitas de manipulação do mercado
daquele produto na última quinta-feira e está dircci(mando suas atenções especialmente para as compras efetuadas pela 'I)rspeck
Commoditie::o que. orientada pela Merriel
Lynch e pela Geldennan. efetuou fabulosa
.soma de operações.
Diz o correspondente em Washington
que, "na Bolsa Mercantil de Nova lórque, a
aposta gerill é que de fato houve uma flagrante tentativa de' se manipular o mercado a
partir de informações privilegiadas".
Diante desse escândalo, também com bastante razão. a Federação Brasileira dos Exportadores do Café- FfmEC, através de te-
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!ex dirigido à Ministra Zélia Cardoso de
Mcllo, apresentou denUncia acerca dos fã-

tos, alertando que a suspensão das expoortações de café, ~muncíadas na quinta-feira, havia vazado para um grupo de investidores
que e(etuaram operações especulativas na
Bolsa de Nova Iorque.
Em face desse vergonhoso episódio, sobre ele estou fonnalizando Requerimento
de Informações à ilustre Ministra, uma vez
que o Senado Federal. no exercício de sua
competência de fiscalizar os ates do Poder
J:o:Xccutivo, não pode ticar como um_ espectador impávido..

Srs. Senadores, sabemos que, com a queda do Ministro Ozires Silva, a Ministra .l'.elia
Cardoso de Mello, na verdade, toma conta
do Brasil não só na parte relativa à economia, como também num subproduto relativo à economia brasileira.
O Sr. Odacir Soares - Permite V. F..x8
um aparte?

O SR MAURÍCIO CORRU - Pelas
notfcias veic'Uladas nos jornais, sabemos que
o Sr. Eduardo Teixeira é ligadíssimo, homem
da estreita confiança da Ministra í'..élia Cardoso de Mello. Convidado inclusive para a
Casa da Dinda, o Sr. Eduardo Teixeira aceitou o convite no domingo passado.
Estou perplexo, mais uma vez, diante de
um escândalo dessa natureza. Um grupo privilegiado toma conhecimento, dentro do go-verno portanto, há inside information - e
passa isso para especuladores interessados.
Ou seja, um grupo, mancomunado r.om especuladores norte-americanos, consegue fechar
contratos, num volume de três mil unidades,
para a o:portação de café, evidentemente
com preços que os vão privilegiar.
Sei que a Ministra já determinou a abertura de uma sindicãncia. Quem eslá infegrando essa comissão de sindicância? Qual a cre-.
dibllidade que se poderá dar_, e não 'quero
aqui julgar a priori - para uma comissão
que o próprio Governo vai designar?
Por outro lado, nós, no Senado, sabemos
que estamos diante de uma superministra,
uma mulher todo-poderosa que tem derrubado ministros, uma senhora que, pela sua potência no governo, tem feito todas essas trans[ormações. Até para convo_c_a_r a Mini_stra 'ZJ;iiã Cârdoso de tvfello pard depor é complicado, porque sabemos que é a segunda pessoa
a nível de governo federal. Acumulou uma
la.manha responsabilidade, e um enorme volume de responsabilidades, que até para convi~
dar a Ministra para falar sobre um caso des~
sa natureza é difícil
De modo que tenho que me valer da prerrogativa constitucional do requerimento, e
Sei que não vai produzir os efeitos necessários para o esclarecimento pleno dessa situa ..
ção.
.
Senador Mansucto de Lavor, são 5 milhões de dólares que um grupo-ou uma pessoa ganhou de uma noite para outra. Por
quê? Porque houve vazamento de informações. E quem estava nessa reunião pa-ra de-

tenninar que nós deveríamos sustar as exportações de café? Três. pessoas, apenas. Quer
dizer, isso deve ter saído dessas três pessoas.

O Sr. Odacir Soares - PenniteMme V.

&·--um aparte?

O SR. MAURÍCIO CORRU- Pcr[ei·
lamente, Senador Odacir Soares, com muito

pra~er.

O Sr. Odacir Soares - Primeiro, V. & 8
leu umas notas. Não sei se ê um discurso de
V. Ex 3 ou se é uma notícia de jornal.

O SR MAURÍCIO CORRU - Não.~
São irifoi-ffiàÇ<)éSpublicadas pelo-Jornal do
Brasil de hoje e outros jornais, inclusive. ·
O Sr. Odacir Soares - Entendi que V.
'&é' está conjecturando. V. & 3 não está afirmando nada. V. &• está dizendo que há suspeita de um escândalo.

O SR- MAURÍCIO CORRU - Não.
O escândalo existe, Senador Odacir Soares._

O Sr. Odiclr ·soares - Não, V. F.x• diz
que a imprensa está dizendo que existe um
escândalo...
O SR- MAURÍCIO CORRM - Não,
estou afirmando que há, porque tenho que
me ba~ar no ~1ut: a inlprt:n;,a últ, 1..1(1 m... ru.·ira categória como to1 fl"lta a afirmação.
O Sr. Odacir Soares - V. r!Xa tem elementos que configuram o escândalo?

O SR MAURÍCIO CORRU- O Go,
verno não negou até agora. tanto ê que mandou abrir uma sindicância.
O Sr. Odacir Soares- Estou perguntando a V. J-oX"; V. l"!x" tem eSSes elementos'!
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O SR MAURÍCIO CORRJl:A - Senador Odacir Soares., tenho que me basear numa informação de um jornal da categoria
do Jornal do Brasil, que afirma que houve
um vazamento de informações, vazamento
este que saiu de uma reunião em que a Ministra estava presente e provocou um lucro
de cinco milhões, está aqui no jornal.
O Sr. OdacÍr -Soares -V.- Ex 8 está con~
cluindo.
ExP não tem provas de que h.ouve vazamento algum. porque se V. Ex" tivesse essas provas, acho deveria representar junto à Procuradoria -Geral da República contra
a Ministra, contra o Governo.

v:

O SR MAURÍCIO CORRM - Não
há dtívida de que o fare~ Senador Odacir
Soares, não há dúvida.
O Sr. Odacir Soares- Exatamente. Tanto que a manipulação de informações sigilosas em benefício desse ou daquele grupo é
uma conjectura que o próprio Governo americano está íriVestigando, porque se isso fosse certeza não se necessitaria de investigação
alguma. As provídências objetJvas do ponto
de vista penal seriam tomadas pel<> Governo americano e, não tenho dúvida, seriam tomadas, também. por V. Ex11, eminente advogado que é e Líder_do PDT, que tem as responsabilidades inerentes às funções que desempenha nesta Casa como parlamentar e
como homem público.

O SR MAURÍCIO CORRU - Senador Odacir Soares, manifesto -o meu regozijo de ver V. &• aqui presente defendendo
o Governo, respondendo as acusações que
estou fazendo. Fico satisreito com isso. Pela
primeira vez, vejo alguém dentro do plenário
do Senado defender o Governo. ..

O SR MAURÍCIO CORRM ~As inforrhações que tenho- são a Õbviedade das~
notícias dos jornais. Os jornais estão dizendo isso.

O Sr. Odacir Soares- Estou apenas querendo evitar qtie V. &a seja injusto. V. F.x11
permitiria que eu concluísse o meu aparte?

O Sr~ Odacir Soares - Os jornais estão
noticiando?

me fez um libelo e eu estou respondendo.

O SR. MAURÍCIO CORRê.A - F..stão

O SR MAURÍCIO CORimA- V.

rO<'

O Sr. Odacir Soares - Eu não fiz ne.nhum libelo.

noticiando que houve o vazamento.

O SR MAURÍCIO CORRM- V. Ex'
O Sr. Odacir Soares- Mas. além da noM -- _fez um libelo e eu estou respondendo.
tlcía do jornal, V. Ex:. não tem nenhum ou-_
O Sr. Odacir Soares - Eu queria saber
tro elemento
·
O SR- MAURÍCIO CORRU- Não.~
Estou fiú:ndo aqui, agora. Já vou encami~
nhar o requcríiriento de intormaçõc.<i. Existem
evidências. Senador Odacir Soares, que não
precisam que provemos. ..

se V. -Ex• tem eleme-n-tos--que oonfigurnm -a
afirmação. ..

O SR MAURÍCIO CORRM- Os elementos são os jornais- tenh.o que dar credibilidade a eles.

O Sr. Odacir Soares - V. Í'.X8 foí Presidente da OAB por 8, 10 ou 12 anos, não
me _ler:nbro bem agora. V. [•:Xa está tazcndo
uma ilação em relação a uma questão levantada pela imprensa, sobre a qual não se tem...

O Sr. Odacir Saores- Eu quero saber
se V. Ex 8 tem elementos que configurem a
acusação que está fazendo. V. & 11 está fazendo uma acusação...

O SR MAURÍCIO CORRJl:A - Ilação
não; afirmação provada pela ~mprensa.

Senador, conheço muito bem o que está escrito no art. 40 do Código de Processo Penal. Se eu tomar conhecimento, eu represento. O que eu_estou querendo é que não se
repità aquilo que até hoje foi repetido. O

O Sr. Odacir Soares - A imprensa não
prova...
-

O SR MAURÍCIO CORRU- Nobre
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que podemos dizer a re:.pcito do Sr. Paulo
César? Todos sabem que o Sr. Paulo César
financiou a campanha do Presidente Fern·~n
do Collor. Todos sabem que há ·escândalo
neste Governo...

O Sr. OdacirSoarcs- Eu estou discutindo.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro. Fazendo soar a:s campam ba~.) - O orador não pode ser interrompido.

O SR. MAURÍCIO CORRRP.A - Todos sabem que i!!.lO exJslc.
O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente. o
orador me permitiu aparteá-lo. Eu gostaria
que V. Exa me permitisse concluir o meu
aparte.

O SR. MAURICIO CO~ - Através deste requerimento de informações. estou querendo maís elementos para chegar a
uma conclusão mais finne. mas eu estou segu-

ro de que o que está no Jornal do Brasil é
suficiente. E, tanto é suficíente, que a S~
Ministra mandou abrir uma sindicância. Ora,
se S. Ex11 tivesse ceneza de que estava tudo
certo, não haveria necessidade de se abrir
sindicância.

O Sr. Odacir Soares- Trata-se de incerteza. V. Fr está fazendo outra ilação que,
inclusive, não honra a sua formação jurídica.
O fato de se mandar abrir uma sindicância,
o fato de se mandar abrir um inquérito, não
significa que os acontecimentos que estão
sendo investigados- objcto da sindicância devam ser necessariamente o.::atos. Essa sindicância., esse inquérito, esse processo penal,
pode redundar no arquivamento. V. Fx 8 está se utilizando de uma argumentação para
chegar a um resultado que não é verdadeiro e eu vou demonstrar isso. V. t-)c• pegou
o primeiro fato do primeiro escândalo e já
o vinculou ao fato da substituição do Sr. Ministro Ozires Silva, como se isso constituíssse uma ilegalidade ou um escândalo.

O SR. MAuRICIO CO~- Eu não
falei nada disso, nobre Senador. Data venia,
eu não disse isso.
Eu disse que a Ministra Zélia Cardoso
de Mello passou a ser a superministra desta
Repóblica. S. F..x11 acumula tudo. Recebe delegações do Presidente da Repüblica e l! até
diffcil trazê-la aqui pela enorme quantidade
de responsabilidades que tem.
Nobre Senador Odacir Soares, eu gostaria que V. Ex" concluísse o seu aparte, para
respondê-lo.
O Sr. Odacir Soares - Caso v. Exa me
permitoa, é exatamente isso que estou desejando.

O SR. MAuRICIO CO~ - Mas
V. Exa está falando muitO e convensendome muito pouco. Eu gostaria que V. Ex 8 fos~
se mais direto.
O Sr. Odacir Soares- A recíproca é verdadeira, ex:atamente por isso que eu estou

lhe aparteando. Porque V. Ex" tamb6m não
está me conVerif::endo. V. Ex" está numa atitude legítima, como Lfder do PDT, mas não
está sendo convincente. V. Ex 8 está tirando
ilações, está fazendo conclusões por sua própria conta. Quando eu me referi ao fato de
que V. Ex 8 registra o seu ponto de vista de
que a Ministra é toda poderosa, V. &a está
querendo vincular os fatos. Veja bem, todo
poderoso seria também o Governo do PDT
do Rio de Janeiro. O Governador Leonel
Brliola nomeou para o seu sect-etirlado pessoas da sua estrita confiança, nem por isso
sou 'obrigado ã concluir que o Governador,
por essa ou por aquela razão, esteja cometendo alguma ilegalidade ou algum fato juridicamente, reprovável. O fato de a Mfnistra ser
Ministra da E~~omi<lt Fazenda e Planeja- menta, e cceicitar--pleriainenie as sUas atribuições deveria ser aplaudido pelo <!:ongresso Nacional e pelo povo brasileiro., porque
já tivemos muitos Ministros, em várias áreas
e em vários Governos, que não souberam
cce'rcitar com competência, _com dignidade
e com legitimidade as atribuições que a ConstitUição lhes confere e lhes assegura. O que
eu quero dizer é que os fatos não se encadeam -como V. Ex8 pretende fazer. O fato de
a Ministra exercer o seu munus póblico com
a competência, como a dignidade e com as
atribuições que S. Ex8 tem, não tem nada a
ver com o primeiro fato que V. E,xS considera um escândalo. E se eu considerasse qualquer fato ou escândalo, se tivesse elementos
para demonstrar que isso seria um escândalo, -eu me reportaria aO Minstério Póblico
FederaL V. Ex11 deveiia fazer isso, porqu-e
V. & 8 critica até o fato do Governo, ao instaurar uma sindicâilcia, de que essa própria
comíssão de sindicância não teria a imparcialidade necessária para chegar a um resultado. V; Exa está fazendo ilações, tirando conclusões adiantadas, apressadas, a meu ver.
Era ,~ssa a min~ consideração.

O SR. MAuRICIO CO~-Agrade

ço a V. & 1 pelo aparte. Nobre Senador, não
afirmei que a Ministra Zélia Cardoso de
Mello seja a responsável, o que disse é que
eta é uma Ministra toda poderosa, açumulou
tudo nas mãOs; fez o primeiro Plano, fez o
segundo Plano. Nós sabemos quem é: a Ministra Zélia Cardoso de Mello, afinal de contas,
S. EX1 já esteve aqui.
o seu ponto de vista de que a Ministra
é toda poderosa, V. Exa está querendo vincular os fatos. Veja bem, todo poderoso seria
também o Governo do PDT do Rio de Janeiro. O Governadõi' Leonel Brizola nomeou
para _o seu secretariado pessoas da sua estrita confiança, nem por isso sou obrigado a
concluir que o Governador, por essa oU pór
aquela taiãõ,- esr-eja cometendo alguma ilegalidade ou algum fato juridicamente, reprovável. O fato de a Ministra ser Ministra da Economia, Fazenc;_la e Planejamento, e exercitar
plenamente GOstaria de deixar bem claro
que sou advogado, sei das minhas responsabilidades e estou dizendo que houve escândalo. Não estou pedindo a opinião do Senador
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Odacir Soares, eStou a!irmando que houve
escândalo. Agora, quem praticou o escândalo,
eu não sei. Não sei se foi a Ministra - não
posso dizer, seria uma acusação leviana da
minha parte, mas a verdade_ é que estavam
presentes três pessoas, e essas três pessoas
que devem ter se encarregado de transmitir
a notícia, porque foi uma coisa fechada, com
um entendimento havido entre elas. Como
pode ter havido vazamento, possibilitando
que; uma pessoa fechasse três mil contratos
e possibilítasse um lucro de cinco milhões
de dólares? Quer maior escândalo do que
esse, ou precisa matar o bicho e trazê-lo
aqui? Há certas situações em que- não precisamos ter mais elementos para saber que realmente aconteceu. E a notfcia do Jornal
do Brasil é extremamente clara, dizendo que
houve vazamento de informações. Poderá ter
havido um entendimento entre alguém que
furou essa notícia aqui com esses especuladores da Bolsa de Café de Nova Iorque, para
possibilitar uma exportação de cifé nesse
momento, p~ibilitando um lucro de cinco
milhões de dólares.

O Sr. Mansueto de Lavor me V. Ex8 um aparte?

Perm.i~e

.O SR. MAURICIO CO~- Ouço
V. Ex 11 Em seguida ouvirei o Senador Mário
Covas e terminarei meu pronunciamento,
Sr. Presidente.
O Sr. Mansueto de i..a.vor - Senador
Maurício CQrrêa, o episódio qUe V. Ex11 relata e comenta neste discurso tem antecedenteS- episódíos- siinilares.. Um deles se- chama_ o Episódio dã.s Polonetas; outro é a famosa Operação Patrícia, envolvendo, no caso,
o café, já não i:iiais a suspensão das exportações, portanto, com elevação tro mercado.
Se alguém,- sabe, com antecedência, vai fazer
jogadas de altíssimo risco, que jamais poderia fazer sem ter informações concretas. I$so foi o que ::i Bolsa de Café -de Nova Iorque
detectou imediatamente. Alguém não pode~
ria jalnais fazer um negócio daquele voluime, com aquele risco se não tivesse certeza
de que acertaria. Em trtês horas, uma trading lucra cinco milhões de dólares por seus
investimentos considerados ousadíssimos, até
suicidas, se não fora as informações internas,
privadas, particulares que lhe dessem a certeza de que aquele negócio não poderia vir
abaixo ou ser negado pelo mercado de amanhã.. Então, já houve a Operação Patrlcia, e
agora esse - nem sei se já iem nome peque,
parece-me, ainda não foi batizado. O que- interessa saber, Senador Mauricio Corrêa -e
V. Bx8 faz muito bem em relatar o fato - é
quem pasSou esSas fuformações. Era impossível que esse especulador da Bolsa, esse negociante ouvesse tanto, porqUe nem- sequer os
mais tradicionais especuladores da Bolsa de
Cafê de Nova Iorque ousariam um negócio
semelhante ~quele que foi feito, e poucas
horas depois o Brasil havia --através de três
de seus funcionários mais graduados - decidido suspender as exportações de café. Foi

e
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exatamente este o motivo, a razão que levou
1

aquele especulador a açambarcar, pratícamente, todos os contratos _de mercado futuro do café brasileiro. Então, realmente, é essa ligação que faz V. Ex" ter praticamente a
certeza de que houve vazamento. Ninguém
seria suicida, ninguém iria se acabar de uima hora para ouitra; ao invés disso, ganhou
5 milhões de dólares. O que interessa saber
é quem foi. Qual foi - como se diZ --o espf.:
rito santo de orelha, quem cochichou. Então,
o que interessa é pe<::onificar, porque houve
o crime_ Esse crime, em qualquer país que
se preze, dá cadeia. Aqui vai ser considerado boato, especulação, ilação, o que não deveria ser.

O SR. MAURiCIO CORRM- Muito
obrigado, Senador Mansueto de Lavor.

OSR. PRESIDENTE (Darcy Carneiro)
- A Presidência lembra ao ilustre Senador

que a··~eu tempo está esgotado.
O Sr. Mário Covas- Permite~me um aparte, nobre Senador Maurício Correa?

O SR- MAURlcfo CORRM - Peço
a V. Ex 3 , Sr. Presidente, que me permita dar

um aparte do Senador Mário Covas e, logo
em seguida, encerrarei.
O Sr. Mário Covas- O meu aparte é extremamente rápido, nobre Senador. A díscussãoque acabo de assistir leva-me à conclusão
de que V. Ex 11 só poderia tratar do assunto
se aquele que vazou a notídâ "fornecesse a
notícia a V. Exa Seria a úriiéa IDaneirã. de o
nobre Senador vir aqui e provar que esse fato ocorreu. É lógíco que há um encad~men
to do fato. Houve isso, em toda a área ligada ao comêrcio internacional de café, em toda a área ligada, até mesmo, à Bolsa de Mercadoria. Isso gerou uma ação, não apenas interna, mas uma ação externa, junto à bolsa
de Mercadorias de Nova Iorque. Há hoje
uma· investigação em curso, no sentido de
se v.erificar como a operação foi feita e por
que se traduziu daquela maneira. Lembra o
Senador Mansueto de Lavor que imaginar
que aquilo tenha sido mera clarividência,
mera antecipação de acontecimentos desconhecidos no jogo das probabilidades, feito
por uma empresa, é absolutamente impensãvel tal o volume e o resultado obtidas. É o
encaminhamento que leva às conclusões não
aepnas o que os jornais trouxeram, como também o- que V. Ex-a neste instante. O que V.
Exa reclama, afinal, é que se discubra de onde saiu, que se chegue à raiz do vazamento.
Há absoluta lógica. V. Ex 11 não fere nenhum
princípio jurídico não seria eu que lhe daria
lições a esse respeito mas sobretudo ético
ao trazer esse problema. V. Ex8 não chega
aqui dizendo que tal ou qual pessoa cometeu
pecado, mas que é preciso que, nesta Nação,
se apure quem é que comete um deslize desse tipo que permite que uma empresa ganhe
na Bolsa de Café de Nova Iorque a fortuna
que ganhou.

O SR. MAURÍCIO CORRM - Que
não seja punido, como geralmente acontece,
mas que, pelo menos, o povo brasileiro saiba o que houve e quem é o·autor.

O Sr. Mário Covas - V. Exa tem inteira
razão. É precíso que cheguem ao conheciw
mente pdblico as origens ou, pelo menos,
se acabe de vez com fatos como esses, com
as figuras que, afinal, ocupando um cargo
público, seja por nepotismo, seja por companheirismo, seja pOr vigarice mesmo, acabem
por tomar ptíblicas certas notícias que não
são de dom{nio meramente da execução de
uma determinada política e que_ acabe por
enriquecer alguns da noite para o dia atraw
vés de operações fraudulentas, não apenas
assim consider;1d,9__ do ponto de vista interno,
mas tambéip. agora objeto de uma verificagío
até mesmo pela comissão que na Bolsa de
Nova Iorque trata dessas coisas. Não é preçiso que se tenha notícia diretamente, não é
precisO que alguém a -tenha fornecido ou
que tenhamos sido testemunhas do vazamento-; para que possamos trazer a preo'cupação
que, afinal, é de toda a Nação brasileira, com
fatos desse tipo. Este Pafs está cansado de
assistir a isso. Ouvi na campanha eleitoral
com ênfase extraordinária que a corrupçáõestaria afastada desse Governo; de esse que
seria um Governo-onde a corrupção e a inflação seriam dois dragões absolutamente ven,ci~
dos pelo destemido cavaleiro montado em
seu cavalo branco.- Portanto, não há nenhuma razão para que Isso ocorra sem que V.
Exa e este Senado tomem posição a respeito, sem que isso signifique qualquer antecipação de formulação de culpa, mas que, na realidade, busquemos para que a Nação brasileira· Venha a tomar conhecimento do que
vem acontecendo e das razões que levaram
a esSe oU: aquele funcionário, por inais graduado que seja, a tomar essa posição.
O SR- MAURÍCIO CORRM- Essa ê
a nossa função aqui
O Sr. Eduardo Supllcy - Permite-me V.
um aparte?
O Sr. Ncy Maranhlo - Permite~me um
aparte nobre Senador?

&

11

. o SR. MAuRlCio co~- Como
Parlamentar da Oposição, devemos cobrar
os esclarecimentos acerca desse epipódio já
'confessado pelo próprio Governo.
Sr. Presidente, há dois pedidos de aparte. Indago a V. Ex3 se posso concedê-los, rapidamente.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - A Mesa pede a V. Ex11 que encerre o
seu pronunciamentQ o mais breve possíveL
Há oradores inscritos para falar.
O SR- MAURÍCIO COlUWA- Concedo o parte a V. Ex~~., Senador Eduardo Suplicy.

O Sr. Eduardo Supllcy- Nobre Senador,
queria, em nome do.s trabalhadores, dar o total apoio à iniciativa do questionamento que
V. :sxa está realizando a respeito desses gra-
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ves episódios ocorridos com as operações
de café nO- mercado internacionaL Gostaria
de lembrar um fato extremamente importante na história da responsabilidade das pessoas nas nações. É preciso que se Saiba exatamente como foi, mas é preciso sempre selembrar do episódio que levou, certa vez, o Chanceler da Repó.blica Federal da Alemanha,
Willy Brandt, a renunciar o seu mandato de
Primeiro-Ministro, quando soube que pessoa
do seu círculo de confiança havia procedido
de maneira inadequada, extremamente gra~
ve, passando informações para um poder inimigo. conStituindo-se, portanto, em um_ espião dentro de seu gabinete. Obviamente, o
Chanceler Willy Brandt, toda a história demonstrou, não teve responsabilidade direta.
Mas, como foi pessoa da sua inteira confiança que agiu de maneira inadequada, teve ali
a dignidade de deb::ar o mais alto posto, como Chefe do Estado Alemão. Necessário se
torna esclarecer o episódio de quem foi a
responsabilidade dentro do Minitério da EconOmia, Fazenda e Planejamento. É preciso
que a prória Ministra Zélia Cardoso de Mello venha pensar se a pessoa que, porventura, cometeu a falta de revelar algo tão impor~
tante quanto essa informação, na verdade,
não estaria ferindo a sua confiança, de tal
maneira a se registrar episódio que guarda
paralelo com aquele que acabo de relatar
do Chanceler Willy Brandt.
O SR. MAURÍCIO CORrmA-Agradeço a V. Exa a minha intenção, Sr. Prestdenw
te, Srs. Senadores, ê tentar esclarecer um fa-

to inusitado, extremamente irregular e confessado pela própria Ministra, que determiw
nau a abertura de sindicância.
Sr. Presidente, não estou acusando a Ministra Zélia Cardoso de Mello, não estou acusando os outroS dois companheiros de S. F.x 8 ,
qU:e decidiram a respeito da suspensão dessas exportações. &tau dizendo que houve
vazamento; se havia um gravador, ou se alguém ouviu e possibilitou que isso ocorresw
se, é o que precisa ser apurado. Esc.inda1o,
houve; crime, houve. Agora, não posso saber
a autoria desse crime, se é do AntOnio, se é
do Pedro ou do João. M~ a sociedade brasileira, por nosso intermédio, tem direito ao
esclarecimento. E tantas e quantas vezes forem necessárias, Sr. Presidente, virei a:qui
para, cumprindo o meu dever parlamentar,
exigir aquilo que constitucionalmente o povo tem direito.
O Sr. Ney Maranhlo- Senador Maurf.
cio Corrêa, permite um aparte?
O SR- MAURÍCIO CORRM - Para
finalizar, ouço V. &•, Senador Ney maranhão.

O Sr. Ncy Maran.b.Ao - Seitadnr Maurício Corrêa, todos conhecemos a posição de
V. Ex 11 de vigilante que vem à tribuna denunw
ciar fatos, ex:atamente como está t3zendo,
agora, neste momento, em·colaboração com
o Governo. Tomei conhecimento, e todos
nós aqui estamos acompanhando esse t3to
de suma gravidade, do vazamento de uma
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notícia cuja repercussão é internacional. Senador Maurício Corrêa, V. Ex 11 há de concordar comigo que a equipe da Ministra 7.élia,
até prova contrária, é diferente de outras
que passaram pelo Governo, é uma equipe
sem compromissos com os oligopólios. com
os grandes grupos econOmicos. Por isso, com
a experiência de 40 anos de vida pública, digo que já vi muitos "filmes11 como esse. &iste o propósito, por parte de um grupo, de
não querer aceitar as novas regras de moralização propostas em nosso Pafs; daqueles que
sempre ganharam muito com a inflação maior,
e esta, maiór, melhor para eles. Sabemos
quem são essas pessoas. EI8S-pr0cu-r3in sabotar de todas as maneiras a administração da
Ministra Zélia. Estou de acordo com V. Ex;
Pode haver ataff da Ministra alguém que
traiu a sua confiança e, por issO. v-azou essá
notícia. V. :&11 pode ficar -certo de que no
Governo do Presidente Fernando Collor,
que está lutando para a renovação dos costu~
mes políticos neste País, esta Ministra, a
quem eu comparei, em sua última visita aqui,
às heroínas de Pernambuco, do TegecOpapo
que colocaram para ocorrer os holandeses,
está colocando para correr esses oligopólios,
essa gente que não quer ver o melhor para
Brasil, pois a bolsa deles nunca enche. Tenho certeza de que, com o pronunciamento
de V. & 8 , a Ministra e os órgãos do Governo da área da Economia vão apurar e dar
satisfação à opinião pública e ao povo brasileiro, porque se for apurado que determinada pessoa vazou essa notícia para que uns
poucos ganhassem milhões, essa pessoa irá
para a cadeia. A Ministra tomará as devidas
providências. Era o meu aparte, Senador.

OSR.MAUR!CIOCOORRM-Agra-

deço a v. & 8 pelo aparte, sobretudopela lhaneza de tratamento e pela maneira parlamentar com que V. rx- se dinge a um membro
da Oposição. I·ico contente em saber que V.
Ex- se associa a essa minha preocupação.
porque a intenção é exatamcnte e&Sa. Que
c<istc um escândalo, existe. Quem é o autor
desse escândalo, não sabemos. Se cu soufx>sse, evidentemente, di na. l Jã a inturmaçâ<l
de que existe o fato.
Sr. Presidente, para finalizar, não lerei o
requerimento de informação. o qual passei
a V. & 11•••
O Sr. Amazonino Mendes - Senador
Maurício Corrêa, por gentileza, com a permissão e a paciência da Mesa. O assunto é
de extremada seriedade e se V. & 11 me permitisse eu aduziria amplas razões.

O SR. MAURÍCIO CORRE!A - Com
o maior prazer, Senador Amazonino Mendes.

O Sr. Am.azonino Mendea - Primeiramente, nobre Senador congratulo-me com o
cumprimento do dever que V. fo:X 4 externa
para todos nós. Seria estranhíssimo se um
evento de tal natureza passassem em branco pelo Senado Federal, de tal sorte que todos nós, Senadores desta Casa, em razão do
que acabo de enunciar, somos devedores.

Por outro lado. folgo em perceber que o rumo da discussão e da exposição encontrou,
finalmente, o foro da civilidade, porque, a
rigor, no intcio da locução, parecia, de fato,
uma incriminação apriorfstica à sca Ministra
da Economia, Fazenda e Planejamento. Mas,
sem querer fazer vez de defesa da Sr'" Ministra, eu gostaria de me congratular, também,
com a intervenção brilhante e oportuna do
Senador Odacir Soares, e tão bem acolhida
por V. l-"..x3, demonstrando que V. f-o.:X .. professa, de fato, as letras JUr(dicas, acolhe os princfpios gerais de Direito. E, resultou dis.'\0 tudo o que é,_ efctiVaiJlente, impoortante para
a Nação, e para esta Casa, o registro da ocorrência, e o co.bro imediato à piOCura da elucidação para se saber quem. afinal, tena sido o responsável por este fato lamentável e
delituoso. De tal sorte, que a minha intervenção é tão somente para louvar o bom andamento da discussão nesta Casa, como chegou,
a que termos chegou o andamento da discussão. Por outro lado. também é bom lembrar
que V . .f-o::X10 também I'C7. uma ligeira remissão
na sua locução, _S~?bre _o propósito da ministra em abrir inqué-rito.. ~mbora V. F..x_11, na
Oportunidade, terih3 ditO q~Ue S. fo:X 11 por ser
ectramamente poderosa, não se poderia tç:r
certeza do resultado do inquérito. mas este
anunciado foi logo esquecid~ foi subsumido, vamos dizer, no caminho nonnal, no procedimento nonnal da discussão. De tal sorte que me congratulo com V . .f:o)c'l, acho que
eSta Casa hoje lhe é devedora.

O SR. MAURICIO CORRM- Sr, Presidente e Srs. Senadores. encerro, encamin hando à Mesa o requerimento de informação, e,
mâis uma vez, t:azendo a at1rmação de que
se trata realmente de uma irregularidade, diria-, de um escândalo que tem que ser apurado. Em nenhum momento acuseí a Ministra
Zélia Cardoso de-Mello, de ter sido a causadora - pode até ser, mas não posso fazer essa acusação- da informação que levou a esse resultado de enriquecimento ilfcito por
parte de grupos.
Sr. Presidente, espero que deferido o requerimento, as infonnações sejam prestadaS
com a brevidade passive~ na forma do artigo relativo da Constituição, que assina o prizo de 30 dias para a resposta.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Niuito bem! Palmas.)
DQCIJMENTO A QUE SE REFERE
O SR. MAURiCIO CORRSA EM SEU DISCURSO:

REQUERIMENTO DE
INFORMAÇÕES
N°
, DE 1991
Com fulcro no art. 50, § 2° da Constituição Federal, c/c o art 216 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro as seguintes informações a serem prestadas pela Excelent!ssima SeDiióra Ministra da Economia,
Fazenda e Planejamento, Ora Zélia M. Cardoso de MeUo, acerca dos fatos veiculados
pelo Jornal do Brasil edição de 26 de mar-
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ç;o fluente, pág. 1 do caderno "Negócios/Fi-

nanças", sob o títUlo "_Caso do café é investigado":
10) O noticiário dá-nos conta de que apenas três pessoas participaram da decisão de
suspender as vendas externas do café pelo
Brasil, cujo encontro ocorreu por volta das
16 horas do dia 21 deste mês, no 5° andar
do Ministério da Economia: a Ministra Zélia
Cardoso de Mello, o Secretário Nacional de
Economia, Dr. Edgard Pereira, e o Diretor
do Departamento de Abastecimento e Preços, Dr. Ricardo Mesquita. Acrestenta, a
mesma notfcia. que na véspera, ''Mesquita
reuniu-se pela primeira vez com Edgard Pereira e com a Ministra Zélia para discutir o
assunto, mas o _encontro não foi suficiente
para se chegar a qualquer decisão. No mesmo -dia MesqUita· dirigiu-se a Uma ·reunião
no Itamaraty para também tratar da matéria11, a qual foi debatida com o Embaixador
Celso Amorim e com o representante do DECEX, Dr. José _Roberto.
Diante deS&e .. iioticiário, onde ·se- presume que teria ocorrido o vazament_o_da informação sob r~ _a, suspensão das exportações:
no Gabinete da .Ministra da Econp_mia, no
Ministério ·ci.as Relações Exteriores, ·oU no
Departamento de Comércio Exterior- DECEX?
ZO) A perspectiva de lucros fabulosos auferidos através de transaç6es nõ cúerior,
por quem obteve_ informações até. então tidas como sigilosas, e a ressonância do episó4i9 perante_ a opinião da comunidade empreSa_rial, brasileira e estrangeira, _não fázem
por acónselhar a imediata revogação da Portaria n° 187, d9 Ministério da Econ,omi~, pa~, que se retomem as exportações suspensas?
Caso a resposta seja pela negativa, justificá-la.
- 30) É procedente a notfcia de~ que o Secretário Nacional de Economia, Dr. Edga.rd
Pereira, determinou a instauração de sindicancia para apurar as denúnicas da Federação Brasileira dos Exportadores de Café FEBEC? Em caso positivo, quais as auto'ridados, representantes de entidades e de empre_sas privadas já cogitadas para os primeiros
depoimento?
40) Quã.is a:s-oscilaç6es das cOt3ÇõeS para a compra de café brasileiro, na Bolsa de
Nova Iorque, ocorridas do dia 18 a 26 do
corrente mês, qual a quatidãde,. dia_ a dÍa,
de contratos futuros, e quais os respectivos
quantitativos em sàcas daquele produto, especificando os nomes das empresas c_ompradoras.
5°) O Governo bmsileiro pretende. prestâr informã.ções para· orieritar investigàções
que venham a ser procedidas por entidades
estrangeiras. inclusive a Commodities Future Trade Comission, dos &lados Unidos
da América? Qualquer que seja a resposta,
justificá-la.
60) Que informações posSui o Minisiéiio
da Economia, Fazenda e Planejamel,lto, sobre a pessoa do Sr. Robert Aaron Speck,
que segundo foi veiculado, é uum operador
desconhecido que, repentinamente, teria se
to'rnado ilustre ao realizar, num único pre-
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gão, o de quinta-feira passada, a compra de
1.500 lotes- de café de uma só vez", num volu~
me de negócios estimado em seis milhões

de dólares americanos?
?O) -puais as autOridades que, por força
das su3:s funções, têm habitual acesso a uma

ínformaçãõ prévia relacionada com a política de liberação ou suspensão das exporta~
ções de café?
SO) O conhecimento antecipado. por alguns especuladores, sobre a suspensão da

exportação do café, ensejando compras e contratos futuros de vulto no pregão da Bolsa
de Nova Iorque, comprometeu a expectativa do Governo na política de obtenção de
devisas cambiais? Justificar a resposta.
Sala das Sessões, 26 de março de 1991.

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Ney Maranhão.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE.
Pronuncia o seguinte diScilrso. Sem revisão
do orador.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores; está faltando comunicação entre o que
o goVem_o realiza e a sociedade polftica do
País. O governo realiza e a sociedade desconhece o fato.
Sr. Presidente, as pessoas, que conhecem, acompanham e fazem a história do Pafs, particularmente nas duas últimas décadas,
percebem que vivemos um período altamente rev<?lucionário, mas essencialmente pacifista, de reformas e transfóinlaÇões, cultura ideal, portantO, para a produção e -divulgação
de riotfcias, infomlaÇões, interpretações e
análíses. Porque 6 exatamente ·em situações
congêi:teres que a comimícáçãO se apieseitta,
talvez, como a arma mais poderosa, precisa,
eficiente e econOmica poSto que, se gerenciada à altura poderá gerar fatOs, impedir ou
amenizar oUtros, tendo como objetivo a transmissão à_ sociedade do conjunto. do que se
faz, na essência, para compreensão e garantia das modificações em processo.
O gov:erno do Presidente Fernando Coilar d_e Mello, por sorte e beneplácito do destino, _está se realizando no momento em que
o mundo todo vive a fase das reformas e
transformações. E vem desenvolvendo um trabalho - infelizmente, -imperceptível para e
por grande parte dos cidadãos brasileiros cujos resultados só serão colhidos a médio
ou longo prazos, talvez em uma década, ou
mais.
Ter:ia a equipe de imprensa e propaganda do Presidente da República se preparado para- tal missão, considerando-se, inicialmentt"!) o eficiente e profissional trabalho_aecutado na trajetória da ascensão ao poder,
ou, a campanha eleitoral?
Ao que parece, a máquina de propaganda do governo (exclui-se, aqui, a publicidade propriamente dita), a de comunicação,
não era do conhecimento absoluto dos assessores do presidente, cuja maioria é oriunda
de órgãos da iniciativa privada, especialmente de jornais. E esta máquina vinha sofrendo evidente metamorfose, nos d~timOs anos,
tornando-se difusa, perdida, dispersa. A ver-

dade é que a equipe da secretaria de impren-

sa da Presidência da Repdblica nã6 conseguiu, até agora, fazê-la render conforme mereceria a atual administração pt1blíca federal.
Tanto que, o Presidente da Repfíblica está
coberto de razões ao dizer, em entrevista a
Carlos Chagas, que a mensagem do governo
não é. ainda, entendida pelo povo brasileiro,
que, seria absurdo desconhecê-lo, crê, confia
e espera muito" ·de- SUa Excelência. Porque
Fernando Collor é: a mensagem, é o meio, a
mídia. Que tal deixá-lo apenas governar e viver sua vida, enquanto, com lucidez, profisSionais cuidariam de mostrar o que se passa e
o que se faz?
Sr. Presidente, o papel de um órgão_ de
comUnicação de governo (agência de n?t_ícias, secretaria de imprensa, assessoria _de
comunicação social etc.) ê divulgar as aç6es,
a es_trutura. objetívos e resultados do governo. A função é esta. Não há tempo nem mérito de se colocar questões filosóficas e éticas do tipo estado e sociedade, estatizaÇão
e privatiza~o, tendo em vista que ambos devem desempenhar seus papéis e buscar ~eus
objetivos., no caso do primeiro, servir e, do
segundo, idem, além do e lã empresarial, saudável, da busca do lucro.
É a sua· função. E a comunfcação de governo faz-&e necessário hoJe como !evadi- dé~
cadas para deixar de !.ê-la. Al1nal, não se- pode servir a dois senhores ao mesmo tenipo.
Se antes havia restrições. fundadas, em Inuitos casos, hoje, por que havê-las?
- - Até a décadâ de 3o não existia esta preocupação - comunicação de massa - no poder
. central, da 11Rep1Íblica dos Bacharéis11• Para
o governo era importante relacionar~se bem
conr os donos dos jornais e, é bom lembrar,
com os formadores de opinião, que não safim
do Rio de Janeiro e São Paulo, do Sudeste,
enítm, onde-a informação era gerada e consumida. Não havia como levá-la ao restante
do Pafs, esquecido ao longo do litoral e nos
confins dos cerrados e selvas.
-Quando o PreSidenté- Getfílio Dorneltes
Vargas tentou assegurar o poder através do
golpe de estado, em 1937, iratou não de organizar a informaÇão, mas de reprimi-la (censura) e condicioná-la (departamento de imprerisa e propaganda- DIP- de lamentável registro). Surgia ali a comunicação necessária,
de governo. A imprensa nada podia divulgar
e ·o- -que o governo produzia como informação soava falso. Esta não é, contudo, a realidade atual. Simplesmente o governo não produz informações, de forma sistemática e _em
massa, segundo aquilo que o governo produz
como fatos, e o pouco que a rotina de trabalho dos jornalistas e comunicadores de gover~
no produzem, dilui-se numa perspectiva fal-.
sa de que "se está fazendo jornalismo num
governo democrático".
Não foi o Presidente Vargas, Sr. Presidente, quem descobriu o rádio. O ditador apenas usou o mais amplo e penetrante meio
de seu tempo institucionalizando-o ao criar
"A Hora do Brasil". E a propaganda oficial
fez-soe notfcia e parLa-voz da ditadura.
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Quem desejava saber dos afos do governo,
ouvia às 19 horas no rádio. Era, como hoje,
obrigatório, como hoje, compulsório, e não
há nada de errado nisso. Enfim, o governo,
qualquer governo, tem o direito de um momento seu com a população.
A queda da ditadUra não eliminou nem
o programa nem a estrutura suplementar
do DIP, transformada em agência nacional,
que deveria, não fosse um "serviço ptiblico11,
um "emprego fácil 11 para os profissionais que
disputavam o incipiente mercado da época,
diwlgar o governo. Felizmente a imprensa
nacional, privada, tomou-se empresa, procurou mover-se sozinha, modernizar-se, com o
auxflio da democracia que o Presidente Eurico Gaspar Outra eni.mciaVá, ao Inesrilo tempo em que o único meio de comunicação de
governo foi-se, aos poucos, resu-Iriindo~S-e ao
informativo das 19 horas, a compensação de
Carlos Gomes, tão pouco difundido, não fora a polifonia da abertura do programa. A
agência nacional, mesmo, nada de bom produzia, se é que produzia, por tratar-se, acintosamente, de um cabide de empregos para
apadrinhados de políticos e pessoas da confiança da ditadura. Tanto é que, se Getúlio
Vargas contasse com uma estrutura eficiente de divulgaão (só tinha a última hora de
Wainer e o apoio opaco de Assis Chateaubriand) certamente seu suicfdio (político) só
existiria na ficção literária.

O periodo subseqüente, Sr. Presidente,
registra a ausência da comunicação de governo, inclusive com o-Presidente Juscelino de
Oliveira Kubtschek preferindo as salas de
cinema com o "Ecran" de Jean Manzon e a
então bem sucedida colorida periodicidade
d;:t recém-lançada Manchete, afiada arma
em defesa de Brasília e pennanente advertência contra eventuais traições de Chateubriand,
o decadente "O Cruzeiro".
Entretanto, a Voz do Brasil não sucumbiu. Consolidou-se como "Porta-Voz" oficial,
-divulgando atas. avisos aos navegames, naáfragos~ de metereologia. de safras, do presiUent~ c dos mini:.Lros, antccipando-!õc, muitas vezes, ao Diário Oficial. Ainda não havia mídia eletrônica, a televisão.
A impopularidade do regime militar, Sr.
Presidente, entre intelectuais e jornalistas,
levou "A Voz do Brasil" aos seus índices maiores de audiência com o autoritarismo como
"produto" de proa: listas de cassados, expur·
gos, inquéritos, transferências, ates complementares, institucionais etc. Somente no governo do Presidente João Baptista Oliveira
de Figueiredo foi que se_ procurou estruturar
a Secretaria de Imprensa da Presidência da
Repüblíca. Senão, vejamos: Juscelino Kubitschcck era, como Fernando Collor, o 11Gancho"- do governo, dispondo de mfdia própria
à hora que assim o desejasse, bastando movimentar-se com ou sem excentricidades., na
sua ambição de "50 anos em 5", os quais, se
não chegarem a isso, pelo menos ultrapassaram os 40 ou 45. Juscelino recebia de Silvio
Caldas a Juca Cha\'eS, anunciava rodovias
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que ligariam o Brasil remoto ao futuro e, enfim, sua grande obra, Brasília. Gerava cons-

tantemente uma expectativa. Afinal, quem
era no Porta-Voz 11 de Juscelino? Como era
a sua Secretaria de Imprensa? Quem a dirigia? Se alguém se recorda, parabéns pela
boa memória. Juscelino não precisava disso:
era a fé, a força, o coração, a promessa de
um Brasil moderno.

Jãnio da Silva Quadros, em seis meses,
.demonstrou que dispensava qualquer esquema ou estrutura, preferindo .escrever bilhetes.a levar suas realizações ao povo, não obstante seu homem de imprensa fosse Castelinho, o emérlto mestre Carlos Castello Branco. Jânio Quadros, também, não precisava
de estrutura alguma de comunicação, tanto
quanto não governava nada.
Raul Riff foi para o Presidente João Belchior Marques Goulart um _redator de discur·
sos e jornalista de esquerda que. tão·somen·
te, facilitava o cantata dos jornalistas com o
Presidente, tarefa, por sinal, das mais nobres
e recomendáveis, embora seu 11 pessoal11, a estrutura herdada da Agência Nacional, nada
produzisse, por incompetência, ausência de
orientação e chefia, de doutrina, porém, sobretudo, por tratar--se de funcionários pllblicos de uma categoria especial, não especiali·
zada, além, é óbvio, de serem conspiradores
de um_ golpe em preparo ~ cque aconteceu
em 1964. Quanto a Nação? As favas! Às bata·
tas!
Mesmo depois de 1964, Sr. Piesidente, o
modus faciendi continuoU, com o detalhe
da impopularidade, e, assim, o General Humberto de Alencar Caste11o Branco foi apoiarse em Heráclito Salles, respeitado jornalista,
tanto quanto outro general, Arthur da Costa e Silva, apoiou-se no respeitável Cados
Chagas. Tornava-se embaraçoso para os jornalistas atacá-los e, no entanto, o governo
continuava sem esquema. Onde sustentar-se:?
O modus vivendi recomendava o único caminho do bom relacionamento com a gran·
de imprensa (principais johlais, rádios, revistas e emissoras de televisão do Rio de Janeiro e de São Paulo), em troca, desgraçadamente, de um preço, posto que as empresas diversificavam stias afividades, tornando-se holdings, conglomerados.
A pesada e superada Agência Nacional
não supriu a necessidade de comunicação
do General Garrastazu Médici, mesmo com
o tricampeonato mundial de futebol, porque
a luta armada das esquerdas transformou a
essência da comunicação em segurança nacio~
naL Independente da censura imposta pelo
Ato Institucional n° 5, o General Médici colocou entre ele e a população um outro General, Octávio Costa, como porta-vóz, pois
confiança, num regime de força, é imprescendfvel. E tudo o que havia era a deficiente
Agência Nacional, enquanto poder de comunicação concentrado na Voz do Brasil.

O General Ernesto Gcisel também valorizou a confiança, nomeando para 11enfrentar''
a imprensa seu prOtegido, quase filho, Humberto Esmeralda Barreto. Governàu introdu-

zindo nova terminologia na poHtica reprimida, acenos de futura democra_cia, como descompressão e distensão. Contudo, o País não
era tDais o mestpo, neiJ) a sua imprensa, milagrosamente modernizada, agregada de competentes profissionais. Nem Humberto F..smeraldo resistiu. Geisel teve que substituí-lo
por um Genera~ Rubens Carlos Ludwig, desta feita um homem livre e de bons costumes,
ofic_ial do mais alto valor no Exército brasileiro. Partiu dele, da sua consciência de serviçO p6blico e de Pátri_aiN_ação_. a concepção
de um mecanismo de comunicação de governo. Os ideais sociais-democratas, timidamente pulsavam, mesmo sob pressão dos a tos institucionais, tanto que o General Geisel cunhou a expressão "capitalismo selvagem".
Era preciso levar a mensagem aos brasileiros, considerando.--se. sobretudo, que a imprensa rotulava o general de ditador, nazista, prussiano, autoritário, etc. Talvez o fosse, e fálo-ia bem, pelas circunstâncias sendo o llnico militar dos tempos duros a ter um projeto de governo.
_A proposta do sucessor de Geisel, Sr. Presidente, o General João Baptista de Oliveíra Figueiredo, incluía uma verdadeira estratégia de comunicação e o apoio logístico dela
demandado. Uma reestruturação do aparelho
do Estado para sua comunicação sociaL ou
melhor: começar do zero. Desgraçadamente
absmvendo o "quadro11 de profissionais da
Agência Naciona~ composto de acomodados
beneficiáriOS do munus publicus, em suamaioria detento~ de cargos e funções sob
o beneplácito do sistema, serem de "confiança11 enfim, por 11serviços prestados11• Salvo
exceções. Profissionalismo era a exigência
m!nima.
-O governo Figueiredo só seria exeqüfvel
se contasse com seu sistema próprio de comunicaçã_o social: a) era impopular; b) tinha
que 11abrir 11, fazer a abertura; c) a imprensa
o desprezava; d) assumia com o barril de petróleo a US$ 12 dólares e em poucos meses
devido h guerra Irã-Iraque, pagaria 32 dólares, forçando-o a viabilizar o pró-álcool e a
triplicar a produção de óleo bruto no País;
teria que coriduzir racionalmente a ocupação
dos trópacos úmidos; e) teria que construir
habitações... Afina~ são os mesmos problemas que hoje o Presidente Collor enfrenta,
fazendo-o, graças a Deus, em plena democracia, no máximo sob a proteção e[êmera das
medidas provísórias, de curta duração e de
parcos poderes. O objetivo comparativo é
quase inadequado, exceto no que diz respeito às intenções desta exposição.

.O Sr. Mansueto de Lavor - Permiteme V. Ex" um aparte:!
O SR. NEY MARANHÃO- Ouço. com
prazer, o nobre colega.
-O Sr. Mansueto de Lavor - Ru estava
ouvindo a história que V. J~u estava relatando de uma maneira bastante profunda, da
comunicação governamental no Pa1s. f. multo importante, pois não é apenas um direito
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que o governante tem, mas um Qever de se
comunicar, de prestar contas dos s.eus atas,
de dizer das razões das suas políticas, das
suas opções. Na realidade, V. I_!xl' _descreve
essa história da çomunicação governamental
desde o período de_ Getúlio passando pelos
generais-presidentes. o último dos quais o
General Figueiredo, passando pelo Governo José Sarney e chegando ao Governo Coilar. Supreendentemente, V. ["'.:<."' encontra
na_ comunicação do Governo Collor uma imensa lacuna, dizendo que o povo não está sabendo, adequadamente. das razões do Governo atual; em outras palavras o governo faz
mais do que o povo sabe, foi a o: pressão de
V. Ex• Esta Casa conhece as posições que
V. Exa assume, e o faz com muita autenticidade, e por isto é respettado por todos nós.
Pbdcmos eventualmente divergir. V. bx" é
Uder do Governo. lfder de um partido que
apóia o Governo, rOi Líder do Governo até
há bem pouco tempo, e nós somos membros
de um partido da oposição. Mas nem por isso devemos evitar o entendimento ou não
procurar que nos entendamos naquilo que
ê essenciaL [~tou de acordo com V. f-':X" naquela afirmaçãO fundamental do seu discurso de que é importan.te haver uma comunica·
ção governamental. As vezes, o Governo não
se salva, não é por falta de proposta, não é
por falta de trabalho, não é p()r uma política correta, mas por falta de comunicação.
Então, a comunicação hoje e um instrumento essencial, é a ferramenta talvez mais. im·
portante de um Governo. Agora, no caso
do Governo Collor, eu não entendo por que
está falhando essa peça tão imponante. porque ele. em si mesmo, já ê uma comunicação, ele é um homem ahow, ele ganhou a
campanha eleitoral por causa da sua comunicação, para usar uma palavra da moda, pelo
seu marketing. Como é que agora. na palavra de um de seus lfderes, ele não está _bem
na comunicação? Quais são, por _exemplo.
as verbas dedicadas à publicidade ou·à propaganda governamental'! Oual a sua destinação?
Discute-se até que não está havendQ a devida concorrência pública para a escolha das
agências etc., mas vamos deixar de lado essa questão; isso aí é para outra hora. _() que
importa saber C que as imensas quantias que
&&o aplicadas na comunicação governamental, no atual Governo, segundo V. F.x", não
estão sendo aplicadas adequadamente, porque o Governo não çgtá sa_bend() se comunicar como deve à própria Nação brasileira.
Esse é um assunto que realmente merece a
nossa atenção e a nossa preocupação; E V.
& 8 não fala apenas da comunicação; do diá-lõgo político que é feito aqui no C()ngresso
e com os demais segmentos politicas, V. Ex"
fala da comunicação com a massa, inclusive
com os 11descamisados11, que roram objeto
de tantas mensagens durante a campanha eleitoral. Parece que esses "descamisados" não
estão mais sensíveis à mensagem de comunicação do Governo. Ou será que é realmente o próprio produto que não está convencendo'! P()rquc n(l& temos na propaganda.
principalmente na publicidadC'. duJsa~>pcctos:
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a apresentaçào, a torma externa, a maneira
de comunicaçáo. quC'

e fcüa atr:avés dos sen-

tidos, e o contcudo. Sc.·rá. então, que não é
realmente esst." conteúdo 'elo próprio Governo, a SWI al1áo, <.J.Uc c~ta aia::.l.mt.i\), c:,tá criando um :,Cnu pmblcma. para os. comunicadores governam\."ntai,!,.'l b a pergunta que dei, xO com V. l'..x" porque. neste Caso. Senador
Ncy Maranhão, não vale a pena gastar muito dinheiro com comunicação governamen-

tal. Se realmente as propostas do Governo
são incorrelas, são negativas~ são atentatórias aos interes::.es superiores: do povo brasi-

leiro. então não adianta gastar; porque aí se
vai dispender recurws inllevidamente. E agora que temos Q código do consumidor, proibindo a· propaganda enganosa, consideran,...do-a até crime; quem sabe se os comunicadores do Governo não estão receosos de incorrer nesse ou naquele dispositivo do Código
do Consumidor. O produto que eles querem
apresenrar não estâ merecendo investimento m'!-cíço· nessa área de comunicação por
falta exatamente de um conteti.do adequado
ao consumidor brasileiro. f.'.stou fazendo
uma comp3ração, levanrando queStões. mas
eu não· quero absolutamente desviar o curso do pronunciamento de V. Ex.~~, entendo
que é- fundamental a tese que defende. O
mandatário, principalmente o governante,
tem obrigação de formar uma boa equipe,
uma competente equipe de comunicação, para dizer ,a-verdade; aí é que cslá o desafio
para dizer a.verdade e não para fazer propa-ganda enganosa. que é contra o código ·do
consumidor.. Quero apenas dcsejãr que a li-·
nha do. pronunciamento -de V~ fixa chegue
atê os Clescalões do Governo; porque não é;·um parlamentar da oposição· que está dízendo issa do alto da tribuna deste Senado, mas
é um dos mais liéis, Um dos pioneiros no
apoio a esse Governo, que nunca mudou por
oportunismo. V. bxa esteve com o Presidente Collor·desde quando Sua I"·Xcelência parecia invtáyel no seu projclo de chegar ao Palá-cio do Planalto. CotãO, V. IJ..x11 tem autoridade pa'ra dizer muitas coisas que; às veZes,
os outros não podem, porque chegaram depois. Neste Caso. V. f.i.x .. dhr.: !alta uma adequada comunicação a este Gnverno que es-tá a~ o esquema de comunicação está falhando. Quanto a mim. entendo que pode ser
que o produto final não esteja bom; realmente os comunicadores são capazes e competentes mas 11.~0 estão sabendo vencer o desafio
e até a legislação atual. São perguntas minhas, são -válidas, mas não estão na linha do
pronunciamento de V. l:'..x" Eu o parabenizo
e quero- mais uma vez continuar atento ao
discurso de V. t-:X" como estive até agora,
porque a comunicação é da maior importânCia; não só a comunicação governamental como em toda a parte. Isto me taz lembrar
Chacrinha o Velho Guerreiro, que dizia:
"Quem não se comunica, re trumbica". Quem
sabe se esse ( joverno não está se trumbicando por falta de um excelente comunicador?
O comando da comunicação não ê feito apenas por um porta-voz que, às vezes, quer ser
um político. quer ser mais a voz do que um

porta.-vo7,. mas é feiiO- por uma equipe de
verdadeiros profissionais.
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Antes de falar da estrutura da EBN, Sr.
Presidente, é preciso que se frise um 11defeito" legal na sua origem: o decreto-lei que a
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carnei- criou determinava que a publicidade oficial
ro}- Fazendo soar a campainha.)- Nobre
(editais, aviso, matéria legal, etc.) seria por
Senador Mansueto de Lavor, é preciso que ela distribuída. Fora um equívoco, é claro,
o Sr. Senador Ney Maranhão continue.
porque, ao mesmo tempo, a agência criada
O Sr. Mansueto de Lavor- Sei, Sr. Pre- não podia ter fins lucrativos, não obstante
tratar-se de uma empresa. No mais, não fosidente, que _o disº~rso é do em,in~nte Sena,dor Ney Maranhão, só estou fazendo um apar- ra a EBN, o Governo Figueiredo haveria
de ter sofrido cruelmente com índices inimate. Muito obrigado, Sr. Senador, e parabénS
gináveis de impopularidade. O profissionalispelo seu pronunciamento.
mo de uns poucos, mas, principalmente, a
O SR. NEY MARANHÃO - Ilustre Se- _ organização e métodos da agência, salvaram
nador Mansueto de Lavor, ouvi atentamen- o digno general presidente de situações conste esse aparte dado por V. &.11., e conheço trantegedoras, dando-se, tambêm, aqui, o remuito _bem a sua preocupação. Como nordes- conhecimento ao- Diplomata, Ministro Cartino autêD.tico briga pelos interesses do nor~ los Átila Álvares da Silva- um escudeiro pie- deste e, como político que faz uma 9posição parado.
Para começar a funcionar, a EBN monconstrutiva ao Governo Federal, a palavra
tou escritório em todas as capitais e contrade V. &a sempre será ouvida e respeitada.
A democracia é um bom sistema de go~ • tou profissionais em Brasília para a cobertuvemo porque se pode detectar as coisas bo- ra diária da adminis1!3ção federal (Palácio
as e as ruins, e penitenciar-se em relação do Planalto, ministérios, empresas estatais,
ao que esteja oc-orrendo de errado. No que departamentos, etc.). Os escritórios disputange à verba, já que V. :Exfl no seu aparte nham de telex e fac-efmiles para envio e refalou sore o seu emprego na propaganda des- cebimento de matérias e fotos. A cobertura
te governo, fiquei espantado, quando, na reu .. de Brasília supria as deficiências de pelo menião do Ministério, Sua Exceléili::ia o Presi- nos 300 jornais do interior do Pafs, inclusidente da República tex:tualemnte disse: 11 TI- ve das capitas, impossibilitados de arcar com
nhamos no orçamento da República SOO mi- os custos de contratação de agências cOJ!10
lhões de dólares para serem gastos em propa- AJB, Globo, AE, Folha. Ao menos as notíganda.11 Sabe quanto se despendeu, Sr. Sena. cias do governo chegavam até eles.
dor? Vinte milhões de dólares, ou seja, pratiTransmitia--se de Brasília para os escritócamente menos de 5% do ·que se dispunha. rios as matérias e fotos que seriam redistriIsso é umá prova evidente daquilo que o go- buídas aos jornais in loco. E os escritórios
verno se propõe a faZer: tef cuidado com as_ cobriam in loco o andamento das realizaverbas públicas e, principalmente, com as ções do governo federal (Sudam, Sudene,
obras de diversos ministérios) e dos goververbaS de -propaganda.
V. Exa acabou de falar que o Presidente nos estaduais com as quais matinha contrada República ganhou a eleição sozinho. Con- to de divulgação,_ fornecendo-lhes sinopses
cordo. V. Ex8 se lembra de quando eu1 aqui, diárias de Brasília (via fac-símilc). um clip~
como primeiro senador a apoiá-lo, muitas ve- ping mensal das notícias do interesse dos gozes ouvi alguns companheiros dizerem: Isso vernadores, divulgando o Estado inclusive,
é uma bolha de sabão. E eu dizia que ia ser na Voz do Brasil. era um trabalho eminentetransformada em milhões de barras de sabão. mente profissional. O dia-a-dia do PresidenMas, Senador, uma andorinha só não faz ve- te. dos mip.istros, as novas obras - enfim, corão. O Presidente da Reública tem que teT briao.Se tudo. E tudo isso era levado pela
uma equipe, e Sua Excelência tem u;1a equi- EBN aos jornais e emissoras de rádio.
A Voz do Brasil continuou sendo um órpe que, acredito, 6 eficiente, mas que precisa, acima de tudo, melhorar. Tem que se cons- - gão informativo do poder central. Primeiro,
cientizar de que a maneira como a coisa es- davam-se as notícias presidenciais; depois,
dos ministérios; depois, notícias do País. Entá sendo feita não está funcionando.
Mais à. frente, dentro do texto do meu tretanto, todas elas fatos do Fxecutivo. Papronunciamento, respondo a esta pergunta: ra melhorar o atendimento, a EBN instalou
por que não está funcionando. Agradeço a canais de voz (Embratel) em todos os escritórios os quais, por sua vez, ligavam--se à.s emisatenção de V. &a
soras de rádio através de LP's (linhas privaContinuando, Sr. Presidente:
das), E a qualidade do som, realmente, era
de fazer inveja. Essa mesma estrutura servia
Inicialmente, a Presidência da Repüblica
buscou apoio em nomes consagrados: Said aos pronunciamentos presidencais. O mais
Fai"hi"at, Mauro e ApolOnio e Sales. Se. por importante é que a espinha dorsal da Voz
um lado, representa a elite de experientes do Brasil era o noticiário do governo. Havia
nomes de propaganda e publicidade, no que pouco interesse em se dizer o nome do rediz respeito às questões de estado, na área pórter. O fato era o mais importante, a notíw
especifica de comunicação, não transitavam cia. E também porque a Voz do Brasil não
li. vontade. Da iniciativa privada, conviviam podia (não pode) ser um programa de rádio,
frágeis com os profissionais que lhes deram simplesmente, um progr.tma radiofóntco. 'l'rapara comandar. Assim mesmo, criara uma ta-se de um programa de radio de governo.
Modernizado pela radialista Marina Gu1aroagência.
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tornou~e

ma1s teve, entretan11

progra~inha"

~ a notícia que precisa chegar ao povo
e não o meio. Então chegamos à seguinte
,conclusão:

no

Ministro começará o Governo comigo e
terminará comigo". O MinistrO ao qtial a frase foi dirigida chama..se Ozires Silva. A frase poderia ser lida: "O Ministro Ozires Silva começará o GovernO comigo e terminaracomigo". Quem a dis:se foi o Presidente Fernando Collor de Mello, na indicação do Ministro da Infra-Estrutura, em 19 de fevereiro de 1990.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, aguardei este. inst~nte imaginando que certamente
um fato de uma importância como a mudança de um superministro pelo menos na amplitude da sua Pasta, que envolve todas as
alternativas energéticas, o petróleo, a energia elétrica; que envolve toda a side;rurgia e
todo o prob1ema de minas; que envolve esse deteriorado e desagregado sistema de comunicações brasileiro; que envolve, 8finai,
130 das 179 empresas estatais brasileiras,
que alguém, em nome do Governo, trouxesse ao conhecimento desta Casa as razões dessa mudança. Afinal, os jornais de lioje estão
lotados de informações, de especulações, de
avaliaçõ_es, de análises. até mesmo de todo
um histórico dos acontecimentos pregressos
que culminaram com a mudança, ontem, do
Ministro Ozires Silva.
Mas, tendo em vista o fato de que isso
foi tomado por um mero exercício rotineiro
de poder, e a saída e a troca do ministro
um fato de somenos na administração, de tal
maneira que não mereceu da parte dos representantes do Governo nem uma só palavra
desta Casa, eu me sinto compelido, e muito
à vontade, para trazer aqui uma opinião de
natureza pessoal a respeito do Ministro Ozires Silva.
Faço-o nesse intante em que deixou o
Ministério, e o faço imPelido por um dever
de consciência, já que, pelo menos em seis
ou sete oportunidades, nos últimos seis meses, acompanhando comissões de lideranças
sindicais, desde o porto, da siderurgia, do petróleo etc., tive a oportunidade de comparecer àquele Ministério para tratar- de assuntos relativos a problemas de greve. Quero testemunhar, Sr. Presidente, com
absoluta isenção, como um homem que não
poupa críticas a este Governo que, no mais
das vezes, discordando ou adotando posição
frontalmente contrária à exercitada pelo ministro, obteve sempre dele, como de resto todos aqueles parlamentares que nos acompanharam, um tratamento no qua~ como em
poucos lugares assisto, houve um respeito
comum, em que um membro situado na alta
hierarquia do Executivo trata d"e membros
do Legislativo com absoluta consideração.
Quero deixar patenteàdo este testemunho.
Ao longo desse perfodo, diga .se de passageril, enl que ali ·compareci, na tentativa de
resolver problemas da área de trabalhadores,
é verdade, mas que interessava fundamentalmente ao Governo resolver, sempre encontrei não apenas uma resposta pronta quando da solicitação de uma entrevista, mas,
O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. mais do que isso, um tratamento condigno
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão qUe engrandece a relação entre representando orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores: . tes de dois poderes.

Respondo, neste momento, como um complemento do meu aparte ao Senador Mansueto de Lavor.
atual da VB. que pcrde tempo relatando a
1) O GoVerno é mal co~e~o porque não
caça ao jac-dré' tlu ltctL·• .c;. ay.·.M.:llo rotnwtra:!. _
tem quem o cubra; 2) o GoVerno é mal codo Ibama, a loteria - quando, tudo ISSO, a
berto porque não tem meios para fazê-lo; e,
mfdia geral aborda, naturalmente, e com
3) porque falta uma doutrina de comunicamaior eficiência. O que sobra na Voz doBração de Governo.
sil? Banalidades de programas de rádio. NunSr._ Presidente, para concluir, não existe,
ca de um programa de rádio oficial que, por
no momento, comunicação devida e adequaser oficial, não precisa ser "chato11• Basta cumda entre o Governo e a sociedade. As estruprir sua função.
Anunciada a virtual posse do Presidente. turas- existentes, no Governo, no "iue diz
rspeito à oo'municâçãõ,-riãO aJUdam· em naTancredo Neves, Sr. Presidente, a disputa
da. Os fatos do GoVerno não se tórnam notípelo domínio da EHN foi ·acirradlssima. Os
cia. E quando eles chegam aos jornais, nem
que assumiram desvirtuaram a finalidade da
sempre aparecem em sua verdade plena.
agência megalomaniacamente: fizeram acorMuitas vezes chegam desvirtuados.
dos com Angola. Moçambique, RDA. TASS
Eu mesmo, Sr. Presidente, senti na minha
-enfim, esqueceram a tinalidade e tentaram
própria pele, quando a notícia, que dizem
transformá-la uma agência nos moldes das
ser sua, sai no jornal e _esta não corresponagências de notícia priVadas existentes. Pior:
de à verdade. Outro dia, pronunciei um disos novos nomeados o fora por critérios poU~ curso, aqui, no senado, sobre o affair Jereisticos, de emprego. e a qualidade caiu. Quem
sati X Receita Federal. Pensei que o discursofreu com isso foi-o Presidente José Sarney,
so tivesse repercussão. Nada $aiu nos jornais,
que ficou sem amparo nenhum no esquema
apesar de distribuído. Nesse_discurso eu dide governo. além, é claro, dos seus próprios
erros ao nomear inadequadamente elemen· zia que não acreditava que o Presidente da
Repdblica estivesse retaliando, hoje, o extos sem qualquer experiencia especffica na
Governador do Ceará. E_ quem afirmara,
área, para comandar um exércitO de brancaaq-ui, no Sen-ãdo, que havia dã parte do GoIeone em dispersão. Depois foi o fim da agência: desativaram-se os escritórios, recolheram- verno uma retaliação, foi a .Oposição. No
se as máquinas, desligaram-se os LP's e os entanto, dias depoís, um jornal disse em mancanais de voz. A Radiobrás absorveu a estru- chete que eu "reprovava acusação a Jereissati11, pondo em minha boca palavras que foram
tura e liquidou-a, vendendo seu patrlmOnio,
assim como o seu próprfo, da Radiobrás, ina- da Oposição. Foi preciso escrever uma carta ao presidente desse conceituado jornal,
dequadamente, a tal ponto que hoje se sabe
que oos débitos dos compradores para com desmentindo a notícia, carta esta que, realmente, foi publicada.
a atual aeência Brasil permanecem.
- O- mesmo acontece com o Governo, Sr.
Esfac'élada a máquíiia, Sr. Presidente; res- Presidente. Notícias distorcidas, inverdades,
tou o_ que o Presidente Fernando Collor en· meias-verdades são publicadas e o Governo
controu. Como atender às centenas de jor- fica sem meios de responder, de se explicar.
nais e emissoras de rádio de todos os recanÉ por isso que vejo com alegria, 'a detertos brasileiros, que precisam de notícias e in- minação, agora, do Governo, de convidar a
fonnações? Por que cobrir o jacaré: do Tie- jornalista Belisa Ribeiro para, graças a sua
tê e deixar que a própria Ministra Zélia (i- competência, ocupar uma função no Setor
dem outros ministros) se defenda, tendo em de Comunicação do Palácio. Ela terá como
vista que a rotineira cobertura que se far. função fazer dos fatos políticos do Governo
do ministério é- nos moldes de um programa
notícias, para que, assim, haja aquela saudá~
de rádio qualquer, dcsprezando...se, por outro vel comunicação que deve existir entre o Golado, os despachos de imprensa (Brcss-Rcle- verno e a sociedade, sabendo esta tudo aqui·
aaes nem sempre são falsos e desonestos) lo que é feito ou vai ser feito em seu favor.
que os jamais do interfor aguardam? A co- E quando as inverdades surgirem, pronta resbertura de governo tem que ser impessoal. posta terão, como os próprios fatos exigem.
Afina~ é serviço público e dispensa promoções.
Era -o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Também é cruel ver-se que nem as emis- (Muito bem!)
soras de rádio do interior dispõem de notíO SR. PRESIDENTE (Dírceu Carneicias para preencher ao menos os 5 minutos
diários obrigatórios de_ noticiário. Onde es- ro)- Concedo a palavra ao nobre Senador
tão os boletins de rádio e 'IV para todo o Amazonino Mendes.
Pafs? Onde estão--os escritórios da agência
O SR AMAZONINO MENDES PROpara redistribuí-los e dar atenção ~ clientela,
aos meios de comunicação. E aos formado- NUNCIA DISCURSO QUE, ENTREGUE
res. de opinião? O alcance de Rádio Nacio- À REVISÃO-DO ORADOR, SERÁ PUBUnal é grande, porém seus índices de audiên- CADO POSTERIORMENTE.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneicia perdem de longe para ínómeros outros
programas de emissoras privadas. E não atin- ro) - Concedo a palavra ao nobre Senador
Mário Covas.
gem todo o Pafs.
ni, o programa

to nunca ~e aproximou do
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No meu tempo de jovem, PC era uma siNeste instante, sinto quase uma compulTodo mundo sab_e o que representa o sissão, uma vontade que não ·posso impedir, gla que identificava um partido; hoje, PC é tema sider(irgico naCional, grande parte deuma sigla que identifiCa" uma figUra inisteriode fazer algumas considerações sobre certos
le, em sua essência, funcionando através de
empresas estatais, algumas delas padecendo
aspectos da crueldade - eu diria até - de sa, para mim. Não sei que posição ocupa no
que se reveste a vida política. E quando nes- Governo, mas a vejo reiterados epetidamen- de processos diferenciados de aparte de re~
sa vida política está presente um oflcial das te citada, como quem diz: "Quem quiser revi- cursos e, portanto, com dívidas contrafdas
Forças Armadas que, anteriormente, foi pre- ver à sombra do poder não deve criar polé- em maior escala, com a conseqüente perda
sidente de uma empresa estatal- diga-se de micas". Levaram-na ao limite de tocar o Se- de boa dQse de produtividade. Algumas depassagem com grande sucesso, a Embraer- cretário Executivo do seu Ministério, sain- las, como a Companhia Siderúrgica Nacjo.
nal, montando esquemas próprios, consegui·
, que chega :à posição de ministro e deve en- do o -sr. -pau.Io Cêsar Ximerii!s e eritrando
frentar, no mais das vezes, os que são pode- ~ma figura extremamente ligada ao Mtnislé- ram sair dessas dificuldades.
Mas, afina~ o qúe se espera- de um Minis·
rosos às claras e_ os que mais poderosos são Iio da Eco~om_ia, o. Sr. __~irn.ão .Me_deiros. Até
tério de Infra-Es.truiu_ra? Supostamente se
nas entrelinhas, na
retaguarda, atrás das o seu Chefe de Gabinete. Edisio Gomes de
cortinas, parece dramático que às vezes cer- -Matos,_ em determinado .insJante, teve que espera que ele execute obras de infra-estrutu·
tos homens sejam esfarinhados, sejam descon- demitir. Não sei se dev~ ser ~altado por is- ra. Será possível ter um Ministério de Infra ·
siderados, sejam tratados sem que a conside- so. O mei.I testemunho era meramente con- Estrutura num Governo cuja obsessão é exa·
juntJlrªJ, e fiz questãO de fazê-lo porque tamente não fazer obras de infra-estrutura,
ração à pessoa humana esteja presente.
E o pior, Sr. Presidente, é que essas coi- acho que me sobra, enquanto Oposição, exa- nem fazer coisa alguma?
O que signifiC? ter habilidade nos bastido·
sas vão passando como coisas norm.3is, co~ tamente a autoridade da isenção ao citar o
mo fatos que fazem parte, necessariamente, comportamento desse homem, na sua relação res? Será que a habilidade nos bastidores
da convivência política, que, afinal, são arti~ com os Parlamentares e com a vida dessa nesta Nação, onde as palavras se deformam,
outros conceitos vão caminhando em direção
manhas e ingredientes que têm que estar pre~ Nação.
Sr. Presidente, vejo-o substituído p-or um contrária hque!a que o bom senso indica?
sentes nesse triste jogo que alguns reputam
Será que ter habilidade nos bast_idotes é ter
outro nome, jovem, também, pertencente à
deva ser necessariamente atroz.
a competência para viver à sombra dos que
-~uipe da Ministra. E vejo Os jornais especuQuando começo a ler, hoje._ as razões ex- larem, agora, a respeito da formação de um na claridade ou na escuridão têm poder em
plícitas e as razõ_es aparentes da demissão triângulo, ern cujos vértices _se situariam:- a suas J;nãos? Será que as alianças devem ser
do Ministro, cuja inteligência e cuja compe- Ministra da Economia Fazenda e Planeja- feitas não com as pessoas e com o que elas
tência não quero deixar de reconhecer, realmento, o Mínistfo da Infra-Estrutura e o Pre~ representam, mas Com o cargo que elaS ácumente chego a me emocionar. Descubro que sidente do Banco Ce"nltal, em torno dos pam?
as suas desventuras co_meçam no instante
E vou temendo, Sr. Presidente, que estejaqtiais os fatos girarão neste País. Para mim,
mesmo em que, como dizem alguns, "engole
especulo e tenho as minhas düvidas.,Não sei mos caminhando cada vez mais para este tio sapo" de ser obrigado a nomear ou a ver
se o .Sr. Eduardo Teixeira está fazendo um pode colocação. Impressiona-me isso. Impresnomeados todo seu segundo escalão, isto é,
siona-me o tipo -de angíistia, o tipo de quesos quatro ou cinco secretários das respecti- estágio para, no futuro, assumir o próprio tionamento que a sociedade hoje se auto-imMinistério da Ecomomia. Mas, em qualquer
vas áreas: Comunicações, 11inas _e Energia,
circunstância. ainda que seja assim, represen- põe. Vtvemos um processo de anestesia e
Transportes, Habitação e, até mesmo, das
de desengajamento. É possível notar isso
grandes empresas, como a Petrobrás, como tava o Miriistro-·anterior um certo pólo em em cada esquina, em cada quadra, em cada
relaÇãO ·a--esse: eSquema.
as siderúrgicas, e outras ligadas à sua área.
interlocutor, não é apenas de desencanto, e
O cidadão Eduardo Teixeira. ao que sei.
E alguns o criticam. Não mostrou a for- é um homem bem-formado cullur<:~lmcnte.
de desengajamento, a pessoa hoje, mais do
ça, nesse instante; esquecendo-se, talvez, que autodefine-se de uma forma que me parece - que-·nunca, -s-e afirma como alguém que se
cansou de dãr. E que daqui para frente vai
até mesmo a sua personalidade afeita a re- extremamente grata a este Governo, o que
gras que se subordinam à hierarq ui::f e à dis- talvez tenha precipitado a sua indicação;
começar a operar em seu própriO beneficio
ciplina na tradição, tê-lo-ão levado, eventual- Ao -se autodefinir, ele diz: "Saio na frente, e
apenas.
mente, a aceitar algo que a maioria dos que sempre batendo". E, certamente, se há um3
Mais do que isso. Vivemos um processo
aqui estão presentes provalmente não aceitaria. definição que deve agradar ao Presidente;
de um quase cinismo nas nossas afirmações.
Alguns dizem que, desde logo, ele estabe- que ainda recentemente nos dizia: "Este Go- Isso nos leva a certas formulações. Canso
leceu um pólo, um confronto com uma par- verno nunca Viratá a· outra face. Quem bater de ouvir falar, em cada esquina que vou, que
há uma repulsa aos políticos. Mas ão serão
te extremamente forte do Governo, represen- leva."; certamente, essa é uma definição que,
tada pela área do MinistériO da Economia.
do ponto de vista de personalidade, deve agra- apenas os polfticos que são rejeitados, ou será que a sociedade passa hoje por um pro~
Os fatos parecem apontar neSsa di:feção, dar ao atual Presidente. Além disso ele goscesso de reversão na hierarquia dos -valores
e o Senador Maurício Corrêa, se estivesse ta de fazer o seu cooper. Ainda domingo
aqui, eu diria que, a exemplo dele, mesmo eu o vi com tiri:la- cãmíseta da Petrobrás, num que cultiva? Estarão em crise exatamente
sem tê-los vivido na intimidade, mesmo as- modelo_ idêntico aq do Presidente da Repii~ esses valores? Porque políticos houvb ontem,
há hoje e haverá amanhã. O que me surpresim, uma análise perfunctória permite que blica, o que não"" deve ser -nornia~ fazendo
cada um ·cte nós chegue à conclusão de co- esse passeio e certamente recebendo convi- ende é que vivemos um momento em que
ex:atamente as figuras qUe já apar~am no
mo aconteceu.
te para a ingente tarefa.
testemunho da História como despedid<~.s da
A sua primeira grande briga ocorre quanO que leiõ nos jõrilais;- Sr. P-residente?
do um projeto chamado SOS Rodovias, im- Fundamentalmente, que Ozires Silva não foi -vida püblica, por provarem a sua passagem
negativa, serem resgatadas e recuperadas.
plantado, diretamente, sem -que ele tivesse , forte. engoliu sapos não foi o que se chama
De repente, os valores que tradicionalmenparticipaça.o no esquema em que Seria res- tim hábil interlocutor de bastidoreS, não tete entendíamos e que deveriam estar associaguardar a malha rodoviária -ex:istente neste ve sucesso na tarefa de ímplf:rõ.entar a obra
dos à figura do homem público perderam a
País, sem licitação, para a execução dessas do seu MinistériO. sua razão de ser, o qüe passa a uma consideobras públicas, em relação ao qual ele bate
Essa é uma obra que precisa ser impleração diferente a respeito do homem pó.blipé e acaba por impedir. A partir da~ agudi- mentada. Se alguém tem idéia do que reprecb. De repente_ a esperteza passa a ser fator
zam--se as brigas. Leio em um jornal que ele sentará Xingó no ftituro próXimo do Nordesde sucesso, o_ Sucesso é medido por aquilo
abriu várias frentes de luta simultaneamen- te, basta ver que dentro de dois anos; não
que se deu hoje, independente do buraco
te. Desentendeu-se com certas figuras cuja estando aquela usina pronta, o Nordeste enque se_ cria para montar o que está hoje.
finalidade ou cuja presença no GOVerno eu trátá em-cõlapso, com a falta de energia eléNós acabamos de ver, no meu estado, isso
trica.
·
não consigo compreender bem
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acontecer com uma clareza meridiana. Nós
Em qualquer pafs sério aprovam-se três,
Outro dia li em um jornal qu~ essa figuacabamos de ver um governador que acaba quatro leis por ano. Aqui é que temos um ra de alto-fulant~ chamada Cláudio Humberde deixar o governo com o banco do estado regime de 150 medidas provisórias num ano, to, teria-dito a:respeito do Ministro Ozires
em tremendas dificuldades, com o tesouro apenas medidas provisórias. Mas não somos Silva que ele se chamava "Rolando LerQ11 lemdo estado em tremendas deficiências, e que, capazes sequer de transmitir para a opinião brando.aquela figura da "Escolinha do Protodavia, ainda assim, é apresentado como püblica -já que esse é um dado pelo menos fessor Raimundo", que não é capaz d'e entenum governo que realizoU. Não importa saber mensurável, já que esse é_ um dado que tem der a ~ensagem emitida pelo chefe, já que
se ao longo do tempo a cOnduta ética obriga- significado- que iniciando nossos trabalhos uma solicitação de demissão d_ele_ seria bem
va a um certo pudor em relação ao quadro no dia 15 de fevereiro, que foi uma s'exta-[ei- recebida. E assim, tritura-se um homem púde manipulação da rlquet.a do estado e das ra, portanto iniciando realmente no dia 18 blico que, afinal- sei lá- não precisaria, prosuas necessidades. Não importa, como não de fevereiro, no dia 25 de março este Sena- yavelmente, estar passando por tudo isso!
Não sei. se. ele tomará conhecimento do
importou, que durante uma campanha eleito- do já tinha aprovado 34 projetas de lei origiral o governador dissesse o ·seguintt;;: "Se eu nários do Senado, 20 projetas de lei oriun- que estou. falando.. Não estou,.sequer, fazennão usar a máquina administraliva. vão dizer dos da Câmara, 99 projetos,de_decreto-legis- do a defesa de.sua atividade enquanto Minisque eu uso. Então. eu uso'~. E com esse con- lativo, 9 Pfójetos de resoluçã_o_ do Senado, o tro.. Mas me. faz pensar, Sr. :Presidente, me
junto de um cinismo e de uma lógica acacia- quê toiilti_za 162_proposições, em30_dias cor- faz questionar, me faz combate-c comigo mesmo, por_ qu_e é que: as coisas devam acontena,. ele acaba por tomar essa posição sem ridos de trabalho..
que sofra nenhuma conseqüência. Mas, afiAfinal, onde estão e$ses valores que, no cer dessa maneira! Oti, póf que é q-ue um
nal, onde está a verdade? É na aparência,
presente, na intimidade da vontade popular homem deva ser reduzido; pelo simples fato
ou nos valores com que cada um trata a vi- são sempre repetidos como aqueles que se de viver a vida na atividade polt'tica, deva ser
u-atado como se fosse um pária, deva ser reda pública?
·
devia perseguir na vida pública?
Lembro-me, logo depois que fui cassado,
Por gue_; alguém, quando toma na vida duzido à miníma expressão deva ser, ao conpliblica urn_d_e~e_rminaclo tipo de atitude, que trário do resgate que se processa tradicionalSr. Presidente, de que quando andava nas
ruas da minha cidade natal, Santos, amigos - ~ reitera!Jameqte reclamado pela opinião pé- mente na figura· hamana, reduzido· li: mfnima
íntimos, naquele ato de consolo, chegavam blica, é chamado de sonhador? É lembrado · expressão.
até mim e diziam: "Está bom, mas agora vo- como alguém que não teve habilidade necesO Sr. EdUaido Suplicy - PenDik·me V.
cê voltou para cá, saiu daquela sujeira, que sária para manipular os bastidores, e ali on- Ex3 um apárie, nobre Senador? ' - ·
é a política". Com certa surpresa, eu dizia;
de se concentra o foto do pode_r se~ capaz .. O SR..~O COVAs.:: ÇQncedo o
''Meu Deus do Céu! Eu era Uder da Oposi- de por iss_o __ se man~r: em evidência, no cal8
ção, lá onde estava".
do e na fermentação do que significa o co- aparte a V. Ex
O Líder do Governo, muitas vezes, segre- ·mando?
O Sr. Eduardo Suplicy - Em primeiro
dava-me coisas ligadas ao Governo, que, se
Sr. Presidente, não tenh_o razão alguma,
lugar, para comungar com V. Ex8 a· respeito
eu as usasse da tribuna, certamente produzi- ·a n.ão ser aquelã. que leva alguém, pela sim- do conjunto de_valores éticOs, sobre os quais
riam os efeitos mais negativos. Todavia, ele . pies solida~ed~de com outro ser humano, a V. Exa' está se referindo com proptiedade,
o fazia, porque tinha a confiança de que ao ·dizer o que estou afirmando hoje a respeito sobre· como'deve ser condll.Zidà a Vida polítime dizer eu não faria ess~ indiscrição de co- - -do Minis_tro Ozires Silva.
_
_
_ . ca com seriéd~de, prqcuran_do ·se dizer a_vermentar da tribuna. Identicamente, assim agia
Tive com ele a intimidade de um illlico
dade e respeitando-se uns aos oUtrOs, respeicom ele.
cantata antes de ele ser Ministro. Foi um tando a informação e também pàra comunHoje, aqui, exercito um trabalho para ai- homein que teVe a generoSidade, senào presi- - gar com V. & 8 do respeito pela pessoa do
guém; o cidadão dá um cheque; ao depositá- - dente da Petrobrás, no Governo anterior, e
Ministro Ozires Silva. Ainda há poucas semalo no banco. constato que ele não tem fun- sendo- eu; também, naquele Governo, um nas, tive a oportunidade de, com V. Ex 8 , esdos. Portanto, onde está essa ética que predo- Parlamentar de oposição, vir a esta Casa, ao- tar no Gabinete do Sr. MinistrO, ocasião
mina aqui fora e não existe na vida pó:blica tes telefonando a este Senador e dize:. "Eu
em que, com portuários e estivadores, trabade maneira geral?
· -queria ter uma audiência com V. Exa Estra- lhadores do Porto de Santos; V; Ex8 e ouAbro hoje o Joriia,l cja Tarde, de São _ ~hei alguém me pedir uma audiência." tros Parlamentares tiveram longo diálogo
Paulo, que respeito, tanto que leio diariamenE o Ministro Ozires Silva veio a mim sim- · com ele, quando, com muita paciência, por
te e observo um editorial com o título "Eles -. plesmente com o objetivo de, sem nada pemais de hora· e meia, ele ouviu seus argumennão se emendam". Há um relatório a respei- dir, trazer, como uma espécie de satisfação
tos e os de cada uma das principais lideranto do Poder Legislativo. Em determinado ins- a um membro do Legislativo, a posição que ças sindicais, bem como de outros Parlamentante se diz que um projeto da competitivida- vivia a Petrobrás naquele instante, nada
tares.. Na semana passada, estivemos juntos
de industrial tiraria O atraso da empresa bra- . mais do que uma troca de idéias, nada mais
com o Ministro Jarbas Passarinho, e tendo
sileira, tendo como um dos pilares a isenção· _do que um suprimento de infcrmações a alo Ministro da Justiça se comuniCado com o
do IPI e o ICMS na cómpra de máquinas. guém que ele supunha deveria estar suficienMinistro Ozires Silva, este, de pronto, nos
Esse projeto não fOi votado até hoje pores-~ ' temente informado do que se passava nesse
comunicou que nos receberia naquele instante Congress_o Nacional.
te mesmo. V__ BcO· não pode eStar presente
gigante que se chama Petrobrás, patrimOnio
Não se atenta sequer para o fato de que _ da vida nacional.
naquela hora de almoço, mas quero, inclusiesse p_rojeto veio para a Câmara dos DeputaVolto a insistir que. como Ministro, tive ve, lhe transmi~ir o respeito que ele teve pados eÓl regime de urgência, com quarenta e com ele seis ou sete cantatas. Todas as ve- ra com o grupo de Parlamentares que com
cinco dias de prazo, e que acabou, ontem, o zes, rigorosamente, acompanhando comis- ele dialogou sobre a questão da greve da Peperiodo de apresentaç§o de emendas, ou se sões voltadas ·para a solução de problemas trobrás. Um esforço foi realizado naquele
deseja um poder homologatório, ou se dese- d_e greves. Mas vi. ali, um homem com quem dia para que se chegasse a um bom termo a
ja que o Congresso efetivamente cumpra sua discordei muito; no mais das vezes diScordei. fim de que houvesse, pelo menos, uma sa!da
missão. E mesmo nós somos capazes de ser E tivemos a sem-cerimônia- talvez por isso com dignidade para ambos os lados e, partiinterlocutores corretos de certas aspirações n!io sejamos homens de bastidores - de di- cularmente, para os trabalhadores da Petroque estão at Sr. Presidente.
zer um· ao outro que discordávamos, de di- brás. Conheci o Ministro Ozíres Silva quanA econometria com que se mede o traba- zer um ao outro que tfu.hamos pensamentos do ele era Presidente da Embraer; participanlho do Congresso é totalmente deformada diferentes. Com isso não sei se ganhei o seu do de um movimento de protesto -dos trabana opinião plíblica: O Congresso ~ medido respeito, mas ele ganhou o meu. E não que- lhadores. Fui ao portão daquela empresa e
pelo número de projetas que aprova, que é ro deixar_ passar essa oportunidade em que lá o próprio Presidente Ozires Silva veio rea maneira mais errada de medir o seu trabalho. o vejo denegrido, demitido, dilacerado.
ceber-me, fazendo questão de manter um diáz
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logo. Assim, da mesma forma que V. Exa, ti·
ve, então, de Ozires Silva uma impressã'o positiva, parqUé, embora discordando de algu-

mas atitudes e diretrlzes que às vezes fazem
com que uma pessoa coai reisponsabilidades
na administração de recursos tellhi que ado-

tar o então Presidente da Embraer mostrou-

se uma pess-o:a completamente aberta ao díáJogo e respeitadora dos representantes do
povo. O ex-Presidente da Petrobrás, Eduardo Teixeira, hoje designado para s:Jbstituílo, foi, segundo a palavra dos presidentes
dos sindicatos dos trabalhadores nas indús-

trias de p_etróleo, o primefro Presidente da
Petrobrás que, mesmo-- antes da greve, não
se havia sentado à mesa -com os tra baJhadoreS para dialogar, reiterando ·que, durante a
greve, ·não o faria. S. Ex8 disse-me que os receberia logo após o término da greve e marcou para sexta-feira passada um encontro
com o Presidente, dentre outros, do Sindicato dos Trabalhadores de Paulínia, o Si san:..
ta Rosa. Mas, infelizmente, ·o diálogo havido com Santa Rosa e outros presidentes- de
sDindicatos com ·a Presidente da Petrobrás
Eduardc? _Teixeira foi simplesmente algo onde ele disse: "Se vocês tinhatp _alg).lai entendimento a ser feito com o Mini~tro Ozires Silva, então seria com ele, e não comigo". Deixou os presidentes. de sindicatos praticamente sem uma proposição, qualquer que fosse.
Essa frase tlo Presidente da Petrobrá.s e agora ministro da Infra-Estrutura dizendo que
vai sai~ -batendo na frente dos trabalhadores,
Senador Mário Covas, se S. Ex11_ for por esse caminho, -estaremos mal_. Seria importante que, -agora, o· Ministro Eduardo Teixeira
refletiss.e~ porque esse parece· ser um caminho do confronto, um caminho que não é
condizente com a construção da democracia
que a Nação quer ver acontecer.

O SR. MÁRIO COVAS - Agradeço à
V. Exa, Realmente os jornai~ dizem ser a razão básica do seu prestígio grande com o Sr.
Preside!}te, certamente a sua cultura, a sua
int<?ligênc~, os seus antecedent!!s, a sua pouca Idade,• todos esses requisitos o favorecem,
no caso de candidato a Ministro, e eu espero até que seja um bom Ministro. Mas, a rigor, o grande_ traço de personalidade que o
fez conquistar o cargo foi exatamente a dureza com que .ele enfrentou esse episódio: foi
exatamep.te a sua rejeição a_ qualquer tipo
de negociação.
Historicamente, isso tem sua lógica. _COs=tumo dizer, -e falo à vontade, pois concorri
com ele, que o povo elegeu o Presidente
Collor e nã_o há como discutir a legitimidade da sua eleição, e atê digo que a sua eleição tem um certo conteódo revolucionário.
Collor conseguiu ganhar a eleição num instante de profunda indignação naciona~ porque ele conseguiu ser mais contra o status
quo do que o Lula. Isso o levou a ser Presidente deste País, num instante em que o traço dominante na sociedade brasileira era de
profunda indignação com a situação preexistente.
Ele designou um adversário na campanha,
um adversário abstrato, ideal, um adversário

chamado marajá, que é um adversário que
não se deferide, mais do que isso, é uina moldura na qual qualquer um pode colocar O
retrato que queira: certamente, para o trabalhador o marajá é o patrã_o; para o empresário_o marajá é o funcionário póblico_que ganha muito dinheiro e contribui para o déficit püblico; enfim, quem quer que seja, coloca nessa n;toldu~ o quadro que tiver vo~ta
de de colocar, mais do que isso, riinguém veste a carapuça para responder.
Pois _b_~tn, essa fig.ura ~e m~rajá pressupunha um governo de austeridade, levava a
crer q~e quep1 quer que seja que tenha combatido isso certamente iria representar, na
prática, um exemplo de cOmedimento, de
austeridade, de profundo critério na administração.
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ao decretar um s11bito_ e radical cont1~co. do
dinheiro_ da população brasileira. Em razão
disso, todos se viram, de uma hora para a
outra, desprovidos de economias guardadas
ao longo de anos, podados em seu patrimônio, empobrecidos, mas com dinheiro no banco e sem meios de utilizá-lo.
O próprio Governq está ciente de que o
ato de confiscar a propriedade alheia_ não
encontra justificativaS facilmente demoristráveis na ciência do Direito e ciente iambêm
_está de que o plano por eie inipostO aO País
promoveu um arrocho" salarial ·um:· empobrecimento gfadUal e constante, com abrangência jamais vista.
·
·
·
O arrocho Salarial tornou-se mais fustigante e incOmodo, pois a ele não correspondeu uma estabilidade de preços. Subiram os
·preços dos'aliin~e~toS;sllbill--ó preÇó d6 vesCausOu~lne espécie, pOÍ-t"antO, quandÕ vi
tuário, subiram os preços dos serviços püblio Presidente da Repóblica, tão logo ele_ito,
cos. Tudci- qUii é bãs'íco e essencial à 'sUbsisao final do ano, _alugar UI;Djato por 300 mil
tência subiu. Como as receitaS nãO cfeSéei-am
dólares para tomar banho numa praia de
proporcionaln:ieitte; a populaçãó -tórnou-se
uma ilha do Pacffj~ que_ c_e~ar;nente não é
mais descamís3da e mafs sutiriuirida.
mais bonita do que as praias de Maceió.
Por outro lado, a expectativa geral' é de
Causou-ri:te surpresa ver o Presidente ele i- - - que a enOniie-soiilã ·de dinheirO, Cuja admito passear-de jet-ski, voar em aviões supersônistração o GoVétnQ tomOu a Si,'v'ai iransfornicos, vestir-se a caráter para ir à selva ama-' mar-se nuin sei"iõ piOblema-p·ara ele pr6prio,
zônica; dar o exemplo de comer uma cobra,
no momento de reinseri-lo na economia. Teporque outro alimento não .encontrava na
me-se que isso seja· um forte fator de increselva; andar nas profundezas dos mares nos
menta da inflação, poi" tratar-se âe quantia
submarinos. Que mensagem, enfim, o Presiconsiderável a ser utilizada para consumo.
- dente pretende enviar quando adota essa atiOs técnicos já de'veril estar, então, se preoccitude? Será que ele ,está pretendendo dizer
panda em arranjar fórmulas para devolver
a cada brasileiro que, à medida em que ele. ~e dinheiro aos ~e:u~ legítimos donoS. sem
contraria o seu próprio diScurso, que o Brarevitalizar o âninio intlacionárío.
Por que, então, Sr. Presidente, srs: S"enasil que ele está construindo e oferecendo é
um Brasil que cada brasileiro pode ser igual
dores, não se permitir que os cruZados no. -ªQ que ele está sendo?
vos retidos no Banco _Central seja:rrl utilizaDentro dessa lógica passa a se entender dos para a quitação dos débitos referentes
ao imposto de renda, relativo ao ano 4e 1990?
-uma atitude de 11 fritura", termo usado pelos
Com isso, deixaria de existir o principal tejornais para o que-aconteceu a Ozires Silva.
mor dos economistas- o incremellto à inflaEu não o invejo. Mas, há instantes,' Sr.
ção -, pois o dinh:eiro n.ãci iria ·reaqUeCer a
Presidente- e·quem já foi cassado uma Vez
economia com aumento de consumo. Ele sim~
na vida sabe disso - há instantes, em que -plesmente passãri~ Para os cofres da União.
nem dos amigos recebemos o apoio necessário._O contribuinte serí:i beneficiado, pors não
Eu n.ão faço, neste instante, nem digo es- teria de se privar,de alguma coisa do seu diatas palavras como aplauso ~ gestão de Ozi- a-dia para saldar essa dívida. Além de não
res Silva. Mas acho que o homem Ozires Sil- ser essa uma medida inflacionária, esse, Seva, até como sér humano, mereda dos ami- nhores, é, a nosso ver, o argument~ _prip.cigos com os quais conviveu no GovernO um pal a justificar essa medida: qualquer -débitratamento digno de uma pessoa humana.
to extraordináiio que se tem -que paga:r -ho·
(M:uito bem! Palmas. O orador é cumprimen- je- o é com sacrlf(cio e Com a renúnCia· a aliado.)
- go a que a pessOa' já eStá acostunlada nO seu
quotidiano.
•- ---

e

o

o

-

o

O SR. PRESIDENTE (Dirceu cainei-- ~
Há que- se ~cr~-~~ta-r, também, que nos
ro) -_Concedo a palavra ao nobre Senador meses iniciais do plano econômico, permitiaMárcto Lacerda.
se que os cruzados novos retidos quitassem
esses débitos e, apesar de a inflação não ter
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB baixado para patamares aceitáveis - como
- MT. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr.
era sua finalidade principal -, fiãO -houve
Presidente, Srs. Senadores:
quem apresentasse como causa disso a quitaO Governo Federal, logo depois da posção de impostos com cruzados novos.
se do atual -Pr"eSidente da República1 tOmou
medida, Senhores, só traz beneficias
medidas que não freqUentam os manuais de
para as partes: governo e contribuintes. Por
economia mais ortodoxos e só passam pela
que, então, não adotá-la? Apelamos, desta
cabeça de economistas neófitos e afoitas,
trjj;)J.ma, à sensibilidade dos homens c das
não devidamente provados na aplicação de
mulheres do governo, para que estddem esteorias aprendidas nos bancos universitários,
sa possibilidade e a adotern.

-Essa

1244 Quarta-feira 27

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

Era o que tinha a di;o:er, Sr. Presidente..
(Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Concedo a patavra ao nobre Senador
Amir Lando.

O SR. AM!R LANDO (PMDB - RO.)
PronünCía o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente Fernan-do Collor, no contexto do chamado ''Projeto de Reconstrução NaciOnal", anunciado a
Nação no -discurso de posse proferido nesta
Ca.sa do Congresso em 15 de-março de 1990,
deu ênfase à necessidade de uma redefinição
do papel do Estado. Sobre o assunto, o pen-

samento do Senhor Presidente, no momento em que a Nação tornou.-se, c_oni:tecedora
das linhas gerais que deveriam nortear o seu
governo, ê o de que a co_mpetência de criar
riqueza e dinamizar a economia cabe, primordialmente, à livre iniciativa.
"A convicção de que a economia de mer-.
cada é forma_ comprovadamente superior
de geração de riqueza,· de desenvolvimento
intensivo e sustentado'\ segundo suas próprias
palavras, cabendo ao estado o provimento
de bens em serviços essenciais, principalmente para as camadas mais pobres da população, encontra ressonância_ na discussão de
doutrina liberal, que defende a existência
de um "Estado mínimo", necessário apenas
para corrigir os rumos do livre funcionamento da economia.
O Liberalismo, na sua concepção clássica, atribuiu ao Estado _Q dever de proteger
a propriedade, de prover a sociedade de
bens e serviços póblicos que fogem ao interesse da iniciativa privada e o papel de intermediador dos conllitos de interesses existen ·
tes na sociedade. No mesmo discurso, o Senhor Presidente coloca em evidência que a
''Democracia deu ao povo brasileiro o integral e _olegítimo controle do Estadou, e que
como no Brasil "o poder foi quase sempre
exercido principalmente pata reforçar o Estadou, a sua proposta de governo, se pautava
na concepção de fortalecimento da naçl!io,
longe da "hipetrofia voluntarista das funções
do estado".
Os aplausos da sociedade aqui representada naquele ato soaram _como apartes avalizadores das palavras do Senhor Presid~te da
República.
.
..
A distância entre o que apregoa a doutrina Hberat e uma realidade onde prevalece
uma correlação desigual de forças se assemelha à diferença entre o discurso adjetivado
como libera( do Senhor Presidente e a materialização imediata de seu plano de Governo.
Como se sabe, o pensamento liberal tem
sido motivo de controvérs,ias e a História
mostra a presença marcante do Estado nos
diferentes momentos do desenvolvimento
do capitalismo no plano internacional, principalmente nos países industrializados. No Brasil o Estado tem presença constante na constituição de sua economia, com incontávo?is intervenções na garantia da atividade produtiva privada.
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não necessitasse abarrotar o Congresso Nacional com medidas provisórias.
Os segmentos mais organizados da sociedade, escudados nos diferentes tipos de capital, valeram~ e sobreviveram ao p,ra&matismo, benefíci8dos p_or mecanismos e:nt~o denominados de "irrigação". Segment~ ~enos organizados, que possu~ apenas, a força do
trabalho arcaram com as maiores sequelas
que chegaram a arranhar, inclusive, o seu
direito de cidadania.
Não há--neCessidade de nómeros para ilustrar o reCrudes<:friiênto, no país,"dã.S desigualdades no óltimo ·ano. A realidade salta aos
olhos. E não" há discurso que o desmeréça.
O plano chega ao seu primeirà aniVersário -com a mesma equipe responsável pela
primeira cirurgia de março do último_ ano.
Que optou por uma segunda intervenção,
tambêm drástica, em janeiro óltimo. Mesmo
sem, ainda, a recuperação total do paciente,
ou dos até aqui pacientes cidadãoS. brasileiros.
Em nome da estabilização da economia,
fala-se em trégua, negociação, patriotismo.
Em nome do Jra_casso de algumas medidas,
fala-se em cultura inflacionária1 guerra no
Golfo, quebra de .safra. Enquanto_ isso, os
institutos d~ pesquisa mostram uma !4edibilidade em queda livre
Neste primeiro aniversário, a _grande maioNo discurso, a liberalização da economia; ria da população não tem o que _com~qrar.
na prática, agentes eConómicos perplexos e A inflação de11 sinais de vida, a fi.la <Je; deyemindignados.
' pregados ~ c;ida vez, maior. E e~sa populaNo discurso, o controle do Estado pela ção, mesmo a rnenq; organizada,, ~eil). r~zões
sociedade; na prática, a burla dos princípios de. s_obra. para ser, também, meno~ wciente.
constitucionais da inviolabilidade da proprieNa falta cte c.omemoração, _a r~fl~ão.
dade.
. ' .
Se há pouco a co_memorar sobre o resul·
No discurso, a inserção do País nos 'movi-. tado do ó.ltimb ano, há muito o_ "que refletir
mentes liberalizames que pregam a revisão sobre os próximos seis meses.
de>_ p_a:e~! _!~- E&tado e a opção clara pelo
Nas palavras do Governo, a inflação conmercado enquanto_ instânc_ia -_reguladora da
tinua sendo o inimigo maior. E medidas coneconomia, com a conseqüente menor inter- tinuam a ser anunciadas em nome da estabivenção, redução de gastos do governo, priva- lização da economia. E, para consegbuir seu
tização de empresas estatais e: de serviços intento, ap~la-se para a participaçãO da sociepóblicos de interesse do capital privado. Na
dade, que, certamente, não ocorrerá sem cre·
prática, a concentração de poderes, contrária dibilidade, o que requer muito maiS do que
ao ~nunciado "ocaso da política de_ tipo mes- chavões do tipd 1rnão me deixem só11• •
siânico".
Em setembro, o Governo proinet'e dCsbloquear a primelrà 'pârcela dos ciuZádos novos
O que se observa, hoje, é que não há,
praticamei'.te, espaço social onde o estado retidos no Banco Central Com ui:na ·econonão se apresente de alguma forma. não se mia estabilizada, nada mais do que o cumpritrata, aqu~ da discussão de questões impor- mento de mais uma etapa do plano. Em desequilibrio aplica-se bactêria em paciente fe·
tantes como privatização, desnacionalização,
burocratização ou eficência. O que preocu- bril Afinal, é a própria 16gica -do plano.
O Governo retirou do _merq1do um monpa é a correlação entre o ''tamailh6" 1do estatante aproxímado de US$ 100 bilhões, ·à busdo e a falta de rumos.
ca deOiinin-uição do consumo e, em-cbnjunUm dia após a posse do Senhor Presidente o Governo brasileiro tinha, literalmenf.et to com outras medidas, de bombardear a especulação financc::ira. Dos postulados' da doua economia do Pafs nas mãos. E o País, pertrina líberal, pa,rece ter transferido suas baplexo e indignado, tentavà- noriear seus próprios rumos. E, a grande imprensa espelhou s.es para a teozia geral, de Keynes, e, mais
a desorientação de empresários, de trabalha- do que isto, cpnseguiu delimitar os intervalos de valores de moedas para transação, predores e, mesmo, da grande maioria de economistas. Imaginava-se que, atrelado a uma in- caução e_ especulação:
Somados os dois primeiros motivos,_cortatervenção brutal, fosse anunciado um plano
11
amplo, coerente, que fornecesse perspectivas dos os "supérfluos , chegou a uma cifra de
NCz$ 50 m.il, em Valores da época. O. que exQe curto, médio e longo prazos. Que orien.:.
cedesse a esse valor era esp·eculativp, passíULMC a sociedade e seus agentes económicos.
vel, portanto, de ·retenção. A não _ser. que o
Que evitasSe seus atropelos, decorrentes das
11
especulador'' tivesse conta conjunta. ou solitentativas e erros da equipe económica. Que

O Senhor Presidente da Reptíblica, ao
defender em seu discurso uma revisão do pa-·
pel do Esta_do, enfatiza que este "não só compromete suas atribuições mas também sua
utilidade histórica como investidor complementar''. Continua o Senhor Presidente: "0
Estado não apenas perdeu sua capacidade
- de investir como, o que é ainda mais grave,
por seu comportamento errático e perverso,
passou a inibir o investimento nacional e estrangeirou. E, da~ prega sua convicção e sua
confiança na econoinia de mercado e o afastamento do Estado da produção e o institui
como promotor do bem-estar coletivo.
Pois, bem, antes mesmo da edição do Diário do Congresso Nacional com a transcrição da ata daquela sessão histórica, o Pafs
acordava com uma das maiores intervenções
= do Estado na economia que se tem noticia.
Retenção de recursos financeiros de propriedade dos cidadãos, pré-fiXação de inflação,
congelamento de preços e salários são algu- mas das medidas que, além de contradizer o
discurso liberalizante, feriram o pr6P,riO jura-·
menta, efetivado minutos antes de kua fala
à Nação brasileira, a uma Constituição que
garante o direito _à propriedade, baseado
em três poderes internos: o uso, o gozo e a
disposição.
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tárla em dois ou mais bancoS;. :Aí, cabia~lhes
Significativã de questões, envolvendo diretao díreito de permjl.necer com um valor maior . mente nas diScussões as classes empresarial
do que os economistas convencionaram cha~
e trabalhadora, a comunidade eclesiástica,
mardemlem2.
, os poVos indígenas, as associações de classe
o qUe deVem acontecei- qúànOO o merCa- e out~os representantes da sociedade brasido receber, mensalmente, em ionici de US$ · lehi-. Esta mesma sociedade tem assistido,
20 bilhões,-· eqUivalentes a: os US$ 10 bilhões- nos últimos dias, a uma participação marcando desbloqueamento dos cruzados novos, so- te do Congresso na discussão de temàs nacionais.
mados aos US$ 10 bilhões de salários?
O mesmo Congresso Nacional, que perNo discurso oficial, parte substantiva des- deu espaços importantes nos últiinos anos,
tes recursos serão carreados para.as caderne- amargando, a reboque do executivo, um nútas de poupança e outras. aplicações_ oficiais, , mero quase incOntável de decretOs-leis e mecomo por exemplo, o "fundãp11• ,O que, par_e~ , didas proviS6rias, dá sinais de· se iransfomlar
ce, contraria as tendências d~mçmstradas pe- de objeto ã s-ujeito da hist6ria.
.
los apliCfidores <nn Potencial. , ,
É no Con'gresso que diferentes correntesEm primeiro lugar, como observado ante- de pensamento podem convergir- para um
riprmente, os índices de medição-de Credibili- denominador comum: a que atribui a solução
dade do plano apresentam queda vertigino- dos grandes problcm<~s nacionais a modelos
sa e constante. As mesmas fontes mostram pré-concebidos e a que adverte que a discusuma tendência dos aplicadores na direção são de possiveil:> ~oluçõt:~ deve pal>l:tar, primeido mercado Paralelo do dólar (em um mês, ramente, pela órbita polítícf!. Se isso não ocorapós a divulgação do Plano Coilor, essa ten- rer, neste idstante, o Congresso deixará,
dência foi qUadruplicada); O que tein, inclusi-- mais uma vez, de ocupar o espaço que lhe é
ve, acai-retado ações do governO, rio sentido devido. Náo se requer maiores esforços nO
de segurar- essa tendênc1a, através de meca-. sentido de iniciar o processo. Na prática, ele
nismos pouCo eficaZes no médio e no longo já vem se concretizando dia a dia. Qs perpleprazos. Parece, portanto, que além de um xos e os indignados admitem que o plano
volume substancial de recursos ser direciona- não tem volta. Aceita a premissa, o Congres-.
do para aquisição de bens, inclusive supér- so deve sediar e partici_par atiVamente da pr6fluos, uina 'parcela não menos importante se- xin;J.a etapa, por póder -envolver e por si só
guirá para aplicações fora- do controle dire- se constituir na própria sociedade brasileira '
to do goVerno. E, seis meses antes deste de- como um todo.
senlace, -as medidas a:dotadas no Plano Col-·eas<Y êOhtráriO, a história é rica em exemlor 2 (t'régua,· Congelamento,·- desin'dexação) plos: o· Congre-sso; agora Cdltl. ta:zão, avaliza~
rá a: pecha ·de ~omissão, a· equipe econômica
já entrai"ani nà fase do tranSbordamento.
.. ·. '
voltará para a cátedra em universidades braPortanto, que o Pafs será contemplado. sileiras: e de outros países e· o Brasil se cons·
com uma terceira etapa do Plano Collor; pa-- cie~tizará de· que a verdade;ira tradução da_
rece não haver mais dúvidas. O que não po- palavra "neo" que antecede . liberalismo é,
de mais hav:er nenhuma dúvida é que quais- na verdade, "não". Era o que eu tinha a diquer que .sejam as medidas que venham a zer, Sr. Presidente.--(Muito bem!)
ser adotadas, não deverão. ser apunciadas .
na forma de pacote, como o.s a,nteriores..
PRESIDENTE (Dirceu Carnéiro)-Lem:.
Em nome. da legitimidade, da .cre.dibilidade _ bro aos Srs. Sen2dores que 6 tODgresso Na::. ·
e na perspectiva de rumo ao_equilfuria, é iol- clonai está convocado para uma sessão a reperativo qu!!_a_ sociedade como um tqdo_se- alizar--se hOje, às 18 hOras e 30- minutos, no ·
ja envolvida na discussão, que po9e resultar, ple:lário da Câmara dos Deputados.
inclusiv.e, ~ medidas consideradas mais du~
ras, inclusive a manutenção de :retenção dos
O SR. .PRESIDENTE (Dirceu Carneiativos.
ro)- Nada mais havendo a tratar, vou encer~
rara presente sessão, designando para a or·
E, apenas para reforçar, o prazo para a
concepção· desta nova etapa é de, no máxi- clinária de amanhã a seguinte
mo, seis meses.

....

As teniaiivas anteriores, com diferentes
denomina_ç~és como pacto e enteh.dimento
nacional foram infrutíferas. Perderam, também credil:!iÜdade. Portanto, mesmo que se
considerá-las válidas, seus resultados sinalizam para instâncias mais legítimas.
O eongrésso Nacional, instalado em data recente, tem sido ao longo do tempo, e
com maior intensídade no último mês, o lo~
cus para onde convergem os mais diferen:.:
tes segmentos da sociedade brasileira. E, en~
quanto instituições representativas da Nação
brasileira, com todas as suas diferenças peculiares, a Câmara e o Senado têm propiciado debates e proposições sobre uma gama
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DISCURSO PRONUNCIADO PELO SR AMIR LANDO NA SESSÃO
DE 22-3-91 E QUE, ENTREGUE À
REVISÃO DO ORADOR,' SERIA
PUBUCADO POSTERIORMENTE.

O SR. AMIR LANDO(PMDB - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Nação hoje assíste
a uma discussão muito" importante para o seu
destino, representada pelo Projeto de Reconstrução Nacional. No meu entender, o projetão não é um documento acabado, sobretudo é um roteirO que merece ser levado em
conta pela excelência da iniciativa neste grande_ fórum do entendimento nacional.
Cabe a nós discuti~lo, porquanto se ten~
ta inovar, estabelecer profundas mudanças
na Constituição Federal. Um tema, sobremodo, tem-nos preocupado, aquele relativo à
extinção da aposentadoria por tempo de serviço. O quadro do Pafs é extremamente pre~
ocupante, mormente para as camadas mais
pobres da pop_ulaçãa.
Inicialmente, leio no .rexto do documento oficial alguns tópicos que merecem análise e reflexão.
"Quando se pode Verificar a -entrada em vigor, ainda em 1991, dos novos benefícios constitucionais:- garantia do piso- de um salário mini mo aos
aposentados; novas fórmulas de cálculo dos benefícios;· abono de l'tatal, na
forma dos trabalhadores da ativa; integração de todos os trabalhadores rurais ao regime da Previdência Social;
redução do tempo de contribuição
dos professores; pensão por morte para homens, deverão, já a curto prazo,
gerar dificuldades de financiamento
do sistema de Previdência Social. No
médio e longo prazoS, "fatores estftiturais tendem a gerar maiores riscos
ao equilíbri_o. financeiro do sisterria. 11
Os principais fatores são - o que
me parece mais relevante:
b) "a tendência ao aumento do número de beneficiários em relação ao
de contribuintes em decorrência das
alterações no perfil demográfico, como a queda d3 taxa de natalidade- e
o aumento na expectativa de vida. Essas mudanças ·têm como efeito o envelhecimento da população e conseqüente alongament_o do período de recebimento do~ bt':nef.ícios. Tal quadro se
~-~'agtava--c-Oin -a--concessão de aposentadoria por tempo de serviço11 •

Votação, em turno único, do Requerimento D0 66, de 1991, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos. regiOra, Sr. Presidente e Srs. Senadores, pamentais, a transcrição, nos Anais do Senado, ra pensarmos no entendimento nacional, num
do artigo "Extermfnio Oficializado", de auto-_ primeiro momento, temos que nos colocar
ria do Dr. Liborni Siqueira, Juiz de Menores, . de acordo quanto ao~ falOs, e lato~ de uma
do Rio de Janeiro, publicado no Jornal do dura realidade, que nôs, homens do Poder
Brasil, de 18 de março de 1991.
Legislativo, homens que representamos o poO SR. PRESlDENTE (Dirceu Carnei- vo nesta Casa, temos pleno e verdadeiro conhecimento, que a vida real nos propicia. A
ro) - Está encerrada a sessão.
olho nu, podemos ver a realidade nacionaL
(LeVanta--se a- sessáo .às 18 horas A olho nu, sem os compêndios de Economia,
sentimos as necessidades, as premêilcias, as
e 35 miiliitós.)
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angdstias e as asp~rações do povo brasileiro.
Esse aprendizado se faz a cada dia. BasR
ta andar pela periferia das nossas cidades,
penetrar nesse círculo de miséria, nas favelas,
nos morros, nos casebres; basta adentrar no
meio rural e poderemos perceber como ·vive o povo sem a frieza das estatfsticas. A estatística 6 capaz de prodígios, Sr. Presidente.
· Se duas pessoas se sentam à mesa com apenas uma refeição, pela estatfstica poder-se-á
dizer que as duas juntas se alimentaram. São
essas as circunstâncias do mundo concreto
com que nós nos deparamos. Basta percorrer este Pafs, sobretudo o Norte e Nordeste.
Rondônia, o meu Estado, tem uma renda

per capita inferior à renda per capita do
Nordeste! ·
Urge que nos coloquemo~ de acordo com
os fatos, porque eles têm em si uma objetividade na qual a tergiversação não é possível;
basta realizar o exercício da constatação. E
é essa consiatação que nos leva a ter um ponto de vista diferente do preconizado pelo
rrojeto de ReconstruÇão Nacional.
A nossa preocupaçãó sobreleva, prioritariatriente, com essas regiões mais pobres, Onde se apouca uma subumaÍI.idade, são milhões
de homens e mulheres que não ascenderam,
sequer, às condições. humanas do nosso século..Carecem de tudo, são. produtos dp déficit
alimentar, _do déficit da sa(lde, do déficit da
_educação, do déficit da higiene, do déficit
da. exi,stê:p.cia.
,
. Enfiro, inspira-me aquela visão sensfvel
do poeta João Cabral de;: Melo Neto -Vida
e Morte Severina - sobre e$83 vida severina,
quando não apenas canta; senão denuncia,
nos seus versos, em que 11se morre de velhice antes dos trinta e,. de fome, uma pouco
por dia". É evidente que já passamos dos trinta anos para a morte de velhice, ao menos
na média, mas, no Nordeste, esse limite não
passa de 52 anos. E a proposta, exatamente,
de se retirar a aposentadoria por tempo de
senriço vai afetar as c·amaaas toãis pobres
deste Pa~ aqueles que efetivamente precisam.
necessitam da aposentadoria para a sua sobrevivência, da remuneração vergonhosa e
irrisória que representa a aposentadoria no
Brasil, ao menos antes que a morte os colha
na abastarda faina Iábora~ no arquejar de
velhice. Sabemos- eos"jornais afirmam constantemente - que metade dos aposentados
recebem 50% do Salário' mínimo.
Ora, uma nação que não cuida, que não
ousa sequer prover os meios indispensáveis
para a vida das suas criançaS e dos__seus idosos, não merece sequer a glória de existir como sociedade politicamente organizada. A
Nação é convocada nesta hora para &r solução a um problema que a dignidade humana reclama, que a condição humana exige e
que não pode se demitir. Não há como renunciar a esse dever.
Os meios deverão Ser encontrados, não
apenas ao Governo, mas também a todos
nós, cabe a responsabilidade de defini-los.
E a sociedade brasileira tem esse dever para com os trabalhadores. Todo aquele que
dedica 30 ou 35 anos - conforme a catego·

ria, evidentemente esses períodos são reduzidos conforme a categoria funcional -, a um
labor contfnuo e diuturno, como mérito no
fim de uma existência, há de se outorgar o
direito ao descanso remunerado, e deve receber, não essa miséria, esse Valor insufidente
de um salário mínimO, _que a Constituição
consagra, valor esse que sequer é respeitado. A sociedade, enfim, num esforço conjunto, está compelida a colocar esses recursos
à disposição "daqueles que ofereceram a prestação laboral, recebendo _em_ contrapartida,
no fim da vida, uma reDnin'ei-ação Cap-az de
. permitir sua- sobi"eVivêndá ãté o último dia,
em paz e felicidade.
E claro que essa questão não pode ser
'tratada Coín à Sin:iplíCidade deis· argumentos
'abstratos traçados no Projeto de Reconstrução Nacion31. É uma queStão dé hOnra i1acíon3I, é uma questão que reclama O ~ngenho
da imaginação criativa e que exige a partici, pação de todos nós, como representantes
'da soberania popular, a fim de que, em con"Junto, possã.inôs dar uma solução à altura
da necessidade deste imen'so País. Um País
imenso e riéo, co"ni i'ncómenSur'áveis poténdalidades, com recursos natufais insOndáVeis,
hão pode dar um tratamento de :deScaso e ingratidão ao trabalhador.
' Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa questão éc antiga. Já em 1510, quase na data do
descobrimento da- Brasil, Thomas Morus a
ela asim se referia:

lidade. E é esse m~ cenário co~ que nos
deparamos, as· mesmas injustiças; o mesmo
tratamento que distribui para os mais pobres
·a carga e o peso do trabalho do qual a sociedade se locupleta víl e injustamente. É esta
·a questão que se coloca. Teremos necessariamente que mudar, mas esta mudança não pode penalizar ainda mais aquele que suporta
o peso do custo social, aquele que gera a riqueza, aquele cujo labor pessoal constrói o
País; não pode ser, essa "besta de carga", sempre castigada, e outra vez retirando-lhe uma
conquista que o Constituinte de 1946 consignou na Carta. Magna. A aposentadoria por
tempo de serviço tem um caráter de um roêrito, de uma retribuição, de ~ recompensa que a sociedade outorga a. quem feZ da
sua vida uma dedicação ao trabalho e à construção da riqueza nacional, e, ao final dO penoso labor, tenha direito ao lazer, porquanto fora compelido, na madrugada da existência, a trocar a ésc;óla pelo tra·balho.Nós nos posidonamos, quanto a essa questão, contrários à proposta do Gov«rno, ou
à idéia formulada 'tiessa proposta, porquan· to é uma cotLqúista que ó trabãlhadot adqui· riu a duras pen:as pelas lutas cotidianas, por
·um avanço da compreensão social de que o
trabalho, e-nfim, é a origem da riqueza; o trabalho é o responsável pela grandeza do PaIS. E o trabalho merece mais do que- esse salário vergonhoso, do que essa representação
econômica ínfima traduzida pelo salário mínimo.
11
Mas qual é o .destino do operário? Um
Não queremos, enfim, vol~ar a UJI!3 situa_trabalho_in_frutífei9, estéril, a esmagá-lo ago- ção anterior,· ao quadro já descrito por Mora e a expectativa de uma velhice riliserável ro~ em 15:W.
·
·
no futuro; o seu salário diário não chega pa- · Esse retrocesso é contrário' àquilo que
ra todas as necessidades quotidianas; como, se chama modernidade, é contráriO a essa
então, poderá ele aumentar sua fortuna e re- idéia que se quer propiciar ao' trabalhador
. setVar dia a dia um pouco do.supértluo pa- por uma questão fundamental d~ justiça, por
ra as necessidades da velhice?
uma idéia fundamental, elementar, de justiNão é iníqua e ingrata :a- sOciedade que ça, da idéia de isonomia que se q':ler_propiprodigaliza tantos bens .a9S que se intitulam ciar a todos os membros da sociedade, sintenobres, aos joalheiros,- aos ociosos ou a es- tizada poiVida digna. ' . . . .
.·ses artesãos çio luxo que só sabem lisongear
e servir a frfvolas v_ol(lpias; quando, de outra
O Sr. Esperidiilio Amin - Permite-me V.
parte, não têm nem coração nem cuidados Ex8 um aparte?
, para o lavrador, o carvoeiro, o carregador,
O SR. AMIR LANDO - O.uço' o aparo operáriO, sem os quais não existiria societe do nobre Senador Esperidião Amin.
dade? Em seu cruel egofsmo, ela abusa do
. vigor da juyentude dessa _gente para tirar deO Sr. Esperidilo Am.in - Eu gostaria
Ja maior proveitO; e logo que fraquejam es- de me congratular com V. Fx3 não apenas
,ses pobres _homens, sob o peso da idade e pelo aspecto social, pelo senti"mentq que V.
,da doença, JUStamente quando tudo lhes falEx3 revela naS suas palavras, tbàs" Ii:J.e permi. ,ta, é que ela esquece das sua~ canseiras infin- to, com a liberdade e com o ·reSp'eito de seu
cfus, dos seus numerosos servtços, e os recomconterrâneo e seu admi,rador.:. ' · ·
pensa deixando-os morrer de fome.
O SR. AMlR LANDO - Com a autori- E não- é tudo. Os ricos diminuem cada
dade de V. Ex8
dia alguma coisa no salário dos pobres, não
,só por meio "de manobras fraudulentas, mas
O Sr. Esperidillo Amin - ... fazer duas
áinda decretando leis com tal fim. Recompen- observações que, entendo, Se forem_ inseridas
Sar tão mal aqueles que mais merecem dare- e consideradas no seu raciocínio, .o tomarão
" póbtica, parece-nos à primeira vista uma evimais lapidar e perfeito ainda. A. primeira é
. .dente injustiça; mas os ricos fazem desta
de que eu, que já tinha lido, procurei no Promonstruosidade um direito, sancionando-o jeto de Reconstrução Nacional. essa assertiem leis.,
va, contra a qual V. Ex11 se insurge, de que
o Projeto de Reco_nstrução Nacional trataria
É um cenáriO que, embora reflita uma
realidade de 1500, poderia ser transplanta- desse assunto da aposentadoria por tempo
de serviço, da sua revisão, de maneira muido para os nossos dias, com o vigor da atua-

uma
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to simplista e até impOsitiva. E não é isso
rá tim- postura meramente ãdesiva, não é
de vida não é o mesmo daqueles Países. Esque conheço do teor, tanto à página 48 do um contrato de adesão. Isso é fundamental,
sa idéia, essa nome, a ter sucesso, poderia
texto principal quanto no anexo, no item 22 qUe se-diga- e nem eu quis exatamente acen- ·.ser chamada não de aposentadoria, mas taldo Capítulo III. E eu gostaria de dizer a V. tuar, na minha pálida reflexão.
vez de auxílioo- funeral, por que sabemos
Todavia, o tempo vai-se extinguindo, e teExa que, numa sociedade com as carências
que a média da expectativa de vida no Brada nossa, nós não vamos promover o milagre mos que concluir. A minha posição é centrásil é de 55 anos. Quem fala é Luiz AntOnio
de melhorar as condições da aposentadoria . ria. Eu convoco a Nação para que, num es- . Medeiros. Na realidade, porém, é um pouco
- que é a segunda observação e com esta forço comum, possamos buscar os meios pa- superior, mas certamente inferior a 65 anos.
Exatamente nas clasoses mais pobres, mais
concordo em gênero, número e grau com V. ra proteger tanto as nossas criançls como
._necessitadas, --do nordeste, por exemplo&a - não vamos conseguir melhorar o po- os nossos idosos.
esta média é de 52 anos, e aque(es. brasileider aquisitivO, ou seja, o valor real nem da
-0 Sr. Jósaphat Marinho - V. Exa ine
ros
jamais teriam como recompensa, no fim
aposentadoria, nem do salário, mas muito
permite ':lm _apar.te_?: ·
'
-da vida, uma aposentadoria, mas, talvez, apemenos da aposentadoria, porque infelizmenO SR. AMIR t.ANDO- Com muito pranas um auxUio- funeral.
te o inativo certamente tem menos poder
de barganha do que o trabalhador em ativi- zer, nobre Senador Josaphat Marinho.
É exatainente sobre esse quadro -que tedade. Uma vez tive conhecimento de uma
mos que debater, E aí vai uma discordância
O
Sr.
Josaphat
MarinhoAcompanhanameaça de greve de inativos; no entanto, ela
do ponto de vista do Senador Esperidião
não se concretizoU, porque os transeuntes do o raciOCiriio de V. Exa na b!ilhante exPoAmin. Concordo plenamente com S. & 3 que
não perceberiam, bem como os usuários do sição qUe veoi fazendo, eu 'qUeria assinalar esse não é o documento defmitiVo, fiem é lei.
que te"nho a frnpi-éssão de que·, no trato 'da
serviço também nllo perceberiam. ..
. Vamos transformá-lo e, antes,. aprimorá-Ia.
mat6ria específica qtie se C::Stá referindo, a im..,
Concluindo, Sr. Presidente, p'ara tanto teO SR- AMIR LANDO -Só uma greve pressão que fiCa é de que o gOverno nêm
mos que entender a realidade. brasileira, nos
de fome, qUê ine parece fór~da.
pretende mesmo elimiilar- ã -aposentadoiia . colocar de acordo com os fatos .. Para jsso
' por. tem_po. ~e. serviço_~ ,P'o~t~ ~ projeto-. em
não precisam compêndios de economia, basO Sr. Esperidilo Am.in- A greve no sen~ debate, creio que o fez mais como uma sonta a nossa sensibilidade, basta a nossa vivêntido de interrupção de trabalb.o do inativo - çlage_m _de opinião. Se nós'verlfiêarmos a difi- cia de homens p11blicos. N~s, que percorre·
seria impraticável. Então, ê lógico, ·o traba~ culdade pára· supl-iOOir-unia conquista que já 'mo~ a cada elelção,-a·casa dos nossos eleito-.
lhador da ativa tem na prátiCa mais poder entrou rio direitO de· rituiia' geri.ie, não parere5t sentimos 'naS periférias e no tneio" rural
de barganha, mais poder reivindicatório do ce coisa Viávd. Ma's O exame da matéria, a
como vive o pova. No ca(ezinho; na troca
que o trabalhador na inatividade. Então, não revisão do critério oU -dO sistema, isso pare- de idéias, de tudô p_ode;.se e:-ctrair um aprenvamos conseguir nem melhorar o salário, ce perfeitarilente.viáVel, é OUtra. questão..
. diz ado que a. nbssà. 'seiisibilidade há de tra·
nem melhorar principalmente o ganho, o proO SR. AMIR LANDO - Concordo com -.z.er para esta Câsà., ·e·~er, de (arma Çfefin_itivento da aposentadoria, sem termos uma ba8
va, como vive·o- pOvo brasileiro. Saber qual
se de financiamento desses proventos da apo- V. &
.será a recompensa que. a Nação há de oferesentadoria compatível com o universo de conO Sr. Josaphat Marinho·-- Não se trata .cer ao povo trab~lh:;tQo_r, àquele_ que mais
tribuintes e de beneficiários. O qite se verifi- de SuPrimir. mas de rever o que é nâtural _precisa da proteçãp do Estado,, porque o Es·
ca, boje, Senador Amir Lando, primeiro, no no curso cie uma legislação que evolui segun· ta do só se justiftCii _à medida que propiciar
seiViço piíblico, na adinistração direta, cds- do as -condições sociaiS: e económicas do Pall população bens. e serviços indispensáveis
te um preceito constitucional, preservado ís e do &tado.
_ a satisfação de 'necessidades inerentes, ao
na atual Constituição, que respeita a eqUivamenos, a um conceito fundam~tal de justiça
lência entre o provento da ap-osentadoria e
O SR- PRESIDENTE (Dirceu CarneiNo dizer de Ari~l()'telC$, vivemos em Sacieo salário da atividade.
ro) - Eu queria comunicar ao nobre orador
, dade não apenas pfira a mera sobrevivência,
já
está
esgotado.
que
o
seu
tempo
O SR- PRESIDENTE (Dirceu CarneiJI13S para realizar. a boa vida, a vida digna, a
ro. Fazendo soar a campainha.) - O tetnpo
O SR- AMIR LANDO ~Nobre Sena<lor vida feliz, a vid,a c;ompatível com o gênero
de V. Ex• está esgotado.
Josaphat Marinho, quero agradecer o apar· humano. (Muito ~em! Palmas.)
te_ de V. Ex"- .e diz.er que nós temos que eilriO Sr. Esperidilo Amin- Sr. Presidente, quecer esse de_bate. A_Na_ção precisa particivou encenar. O segundo aspecto se refere
par des$! debat~~ É um debate do qual toao ganh do aposentado regido pela CLT.
ATA DA 208' SESSÃO,
dos os segmentos da sociedade vão particiEsse é que está sendo vilipendiado continuaREAUZADA EM 12-12-90
par, tenho certeza disso. C_omo resultadq fi- ,
damente, e o seu financiamento, é que está na!, a Nação deverá assumir essa conseqUên(Publicadá no DCN (Scçio II) de
sendo proposto neste documento. Por isso
. ~3-12-90)
..
cia, que poderá ser simplesmente aquela que
8
eu queria que V. Ex considerasse nlio co- dig'ã -de- como prover os recursos indispensámo uma imposição, inas Cõrilõ- uma reflexão
RETIFICÁÇÁO
veis para financiar a aposentadoria por t~
que, certamente, o raciocínio de V. Ex8 vai po de serviço, uma aposentadoria mais digNa página n° 8133, ta coluna, itoediatatransformar em algo produtivo para ser cemsiderado por todos nós, nest.a Casa e no Con- na, na forma em que está estabelecido _na mente após a comunicação do Senador RoCoriStituição, de ao menos um salário JI$i- nan Tito, Uder do PMDB, inclua-se por omisgresso Nacional.
mo, quando se sabe que 50% dos aposen-tasão o seguinte:
O SR- AMIR LANDO - Nobre Senador dos percebem apenas metade de um salário
8
'
O SR- PRESIDENTE (Nelson CarneiEsperidilo Amin, o aparte de V. & é mui- mínimo.
to importante e é uma contribuição li: refleÉ claro que também não nos é permiti- ro) - A Presidência comunica. ao plenário
xão dessa matéria. Realmente, falei, no infcio, do pensar que a solução hoje alvitrada seja que,. uma vez findO o prazo fiXado no paráque se trata de um projeto submetido à apre- a mais justa, ou seja, extinguir-se a aposenta- grafo llnico do art. 254 do Regimento Interciação e à análise da sociedade. E o debate doria por tempo de serviço e deDcar apC:nas no, sem interposiçáo de recurso ali previsto
se impunha. Discordo dos argumentos estabe- o direito à aposentadoria por idade. Nós fo- no sentido da tramitação da matéria, deter·
lecidos aqui; entendo que não é um projeto mos,colocados na faixa dos 65 anos, entre minou o arquivamento definitivo do Projeto
de Lei da Câmara n° 66, de 1989 (n° 154/87,
definitivo e que também não ex:ija discussão pafses os mais avançados como a Holanda,
dos congressistas e da sociedade em geral, Dinamarca, França-, Alemanha e Estados na Casa de origem), de iniciativa do Presiden·
onde será debatido, no Fórum de. Consenso Unidos, osquetêm uma economia mais adian· te da Reptíblica, que "revoga a Lei n° 6.811,
Nacional; acredito que o Congresso não te- ta,da, quando o nosso nível de expectativa deSde julho de 1980, e dá outras providências".
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INSTITUTO DE PREVID~NCIA
DOS CONGRESSISTAS
Ata da :2;31. Reunião Ordinária,
realizada em 6 de março de 1991

ma Filho (211191), Paulo Macar!ni (122/91),
Plínio Barbosa Martins (135/91), Raimundo
Lisboa Vieira da Silva (150/91) e Samir Achôa
(321191); c) relatados pelo Conselheiro Deputado Jamil Haddad os processos de Adolfo
Barbosa Neto de Oliveira (077/91), Antonio
Mendes Canale (269/91),-Benedicto Wilfredo Monteiro (182/91) e Mário Soares Lima
(110/91); d) relatados pelo Conselheiro Deputado ÁÍvaro Valle os processos de Arthur
Mello de Lima Cavalcanti (143/91) e Jorge
Furtado Leite (151/91 ); 2 -_de concessão de
pensão a ex-funcionários- a) relatado pelo
Conselheiro Deputado Álvaro Valle o processo de Fernando Boan_i_P::i.lilucci (220/91);
relatado pelo -Conselhciro_ Deputado Jamil
Haddad '?__processo de Hélio Outra (219/91 );
3- de concessão de auxfiio~funeral- relatados, _pelo deferimento, pelo Conselheiro Deputado Amaury Müller, os processos de Olga Bastos Serra (1884/90) e Celso Fortes
Amaral Filho (375/91); 4 - de concessão de
auxOio-doença - relatados pelo ConSelheiro
Deputado Amaury Müller: a) pelo deferimento os processos ,de Olinel Cardoso Lemes
(1848/90), José Coutinho de Aratijo (1867/90),
Inocêncio Gome!i de Oliveira (1890/90), Ana
Maria N. Fraga (233/91) e Jorge Fernandes
da Silva (275191); b) pelo indeferimento os
processos de Angela Mancuso (066/91) e
Carla Maria de O. Ramos Dantas (045/91);
5 - de inscrição de novos segurados os
processos de J osias Rodrigues de Oliveira (264/91) e Jo.sé Carlos Cordeiro (212/91);
6 - de cancelamento. de inscrição - os processos de Carlos Alberto Domingues Siqueira (371/91 ), Célia Maria Ramalho Costa
(370/91), Deuselia VasconCelos de Oliveira
(353/91 ), Eder Florentino dos Santos (346/91),
Fernando Augusto Mendonça (364/91), José Cosmo Ribeiro (373/91 ), Leondiniz de
Barros (337/91), Maria do Amparo Ferreira
Santiago (369191), Manuel Pereira de Araujo (368/911 Miguel Silva de Carvalho (372/91).
Paterson Gomes de Figueiredo {316/91),
Suely Maiia _'!e S. Ramalho (354/091), Silvio
de Sousa Silva (247/91), Mãria das Neves C
Silva (387/91), Miriam Bispo de Macedo
(388191) e Vladimir Rodrigues Silva (386/91 ).
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a Reunião às doze horas e trinta minutos.
E, para constar, -eu, Raymundo Urbano, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois
de lida e aprovad~ será aSsinada pelo Senhor Presidente. Senador Chagas Rodrigues
-Deputado Jamil Haddad- Senador Affonao Camargo - Deputado Csrlos Benevides
-Deputado Amaury MO.ller- Deputado Si-
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do Senador Chagas Rodrigues com a presen-

ça dos Senhores Conselheiros Senador Affonso Camargo, Deputados Jamil Haddad, Carlos Benevides, Amaury Müller e Simão Sessim. Observado o nt1mero regimenta~ o Presidente iniciou os- trabalhos, determinando
ao Secretário a leitura da Ata da Reunião
anterior, realiz3da nO dia seiS de março (litimo. Após a letiura, a Ata foi discutida e votada,, tendo sido aprovada sem restrições. Em
seguida, foram examinados e aprovados __os
_seguintes processos: 1- de concessão de pen~
são -- relatados pelo Conselheiro Deputado
Carlos Benevidc:::s, pelo deferimento, os processos de .Aicipa Raposo Pa-ssps (062/91 ),
Celso Luiz Ramos de Medeiros (242.'91 ), Florinda Nirce Ribeiro Cardoso (319/91), Francisco Pinheiro Rocha (361/91), Iran de Oliveira Leporace (261/91), Ivannoeh Lopes Ro~
sas {379/91), Jvonne Oliveira de Albuquer_que (1859/90), Maria Helena Camargo Regis
(228/91 ), Maria Neily Pinto de Vasc_oncelos
(381/91), Moisés Júlio Pimentel (278/91), Regina Beatriz Ribas Mariz (184-1/90), Roberto Vellooo (241/91) e Victor Tannuri (360/91 );
2 -de averbação de mandato relatados pelo Conselheiro Deputado Carlos Benevides,
pelo deferimento, os processos de Expedito
Machado da Ponte (031/91 ), e Fernando Nilson Velasco {039/91), 3 --de concessão de
auxilio-doença - relatado pelo Conselheiro
Deputado Carlos Benevides, pelo deferimento, o processo de José. Ribamar de Faria
:Machado (333/91); 4- de peCúlio parlamentar- relatado pelo Conselheiro -Cãrlos Benevides, o processo de Ugia Doutel de Andrade, referente a liberação dos 50% (cinqüenta por cento) restantes. Nada mais havendo
a tratar, foi encerrada a Reunião às do e horas. E, para constar, eu, Raymundo Urbano,
Secretárioj lavrei a presente que, depois de
lida e aprovavda, será assinada pelo Senhor
Presidente. - Chago Rodrigues_ He_nrlque
Lima Santos _ Amawy MniJer _ CarlOS:
Bcnevides _ Affonao Camargo- _ Álvaro

Aos seis dias do mês de março do ano
de um mil novecentos .e noventa e um, às
dez horas e trinta minutos, reuniu-se ardina~
riamente o Conselho Deliberativo do Instituto de Previdência dos Congressistas-IPC;
em sua sede, situada no anexo I da 'Câmara
dos Deputados, 25° andar, sob a Presidência
do Senador Chagas Rodrigues, com a presença dos Senhores Conselheiros Senador Affonso Camargo, DeButadosAmauxyMliller, Carlos Benevídes, Alvaro Valle, Jamil Haddad
e do Doutor Henrique Lima Santos. Verificado o número regimental o Presidente iniciou
os trabalhos, determinando ao Secretário a
leitura da Ata da ReuniãO anterior, realizada em vinte e sete de fevereiro último. Após
a leitura, a ata foi discutida e votada, tendo
sido aprovada sem restrições. Em seguida,
foram examinados e aprovados os seguintes
processos: 1 - de concessão de pensão a ex:~
congressistas - a) relatados pelo Conselhei~
ro Deputado Amaury Müller, os processos
de José Luis Albuquerque (226/91), José Tinaco Machado de Albuquerque (089/91),
Luiz Alberto Soyer (179/911 Marcondes lran
Benevides Gadelha (081/91), Mário Maia
(111191 ), Nilson Romeu .Sguarezi (105191),
Nyder B~n::bosa de Menezes (187/91), Rena~
to Bernardi (123/91), Rita Isabel Gomes Furtado (223/91), Sebastião Vitral dos Santos
Furtado (126/91), Vinfcius Cansanção Filho
(136/91), Vítor Dias Trovão (189/91), Antonio Severlano da Câmar_a _Filho (168/91 ), Eurico Bartolomeu Ribeiro (080/91), Geraldo
Bulhões Barros (142.191), Jorge Cord~iro Leite (164/911 Luiz Gonzaga Soares Leal (152/911
Manoel Bezerra de Melo (156/91), Saulo
Garcia Queiroz (127/91), Victor Fontana
(119/91); b) relatados pelo Conselheiro Deputado Carlos Benevides os processos de ArValle.
naldo Morais Filho (155/91), Carlos Alberto
Cotta (101/91 ), Denisar de Almeida Arneiro
Ata da 29" Reunião da Assembléia
(086/91), Feres Jorge Rocha Silva Uequed
Geral Ordinária, realizada
(238191), Fernando de Sant'Anna (113/911~
em 20 de março de 1991
Francisco Benjamim Fonseca de Carvalho
(133/91), lrajá Andara Rodrigues (107191),
Às dez horas do dia vinte de março de
Jorge Konder Bornhausen (144/91), Sllvio_
hum mil novecentos e noventa e um, no aude Andrade Abreu Jó.nior (173191), Aloysio
ditório Nereu Ramos, com a presença do Seda Costa Chaves (103191), Antonio Ferreira
nhor Presidente Senador Chagas Rodrigues,
de Andrade (1651911 Caio Phmpeu de Toledo Vice-Presidente Deputado DOmingos Judo (190191), Edésio Frias de Araujo (229/911
venil, dos segurados obrigatóriOs, facultati~
EnocAlmeida Vieira (104191), Fernando Cu~
vos e pensionistas, realizou-se a 298 Assemnha Junior (121/91), Fernando Soares Lyra
bléia Geral Ordinária do Instituto de Previ(169191), Flávio Porteia Marcfiio (249191), !tu- mio Sessim.
dência dos Congressistas -IPC, para; Consorival Nascimento {102191), João de Paiva
ante o disposto no artigo dezesseis, itens I e
Menezes (162/91), João Machado RollemII, da Lei n° 7.0f57/82, tomar conhecimento
Ata
da
24•
RCuniAo
Ord.iuária,
berg Mendonça (090/91 ), Jorge Wilson Arbado Relatório do Senhor Presidente referenrealizada cm 13 de março de 1991
ge (109,91). Adhemar de Barros Filho (303191),
te ao exercício findo e eleger o Conselho
Eunice Mafalda Michiles (234/91 ), FrancisDeliberativo para o biênio de um mil noveAos treze dias do mês de março do ano
c<> Antonio de Melo Reis (075/911 Francis- de hum mil novecentos e noventa e UMt $
centos e noventa e um/Um mil novecentos
co Leite O!aves (082191), Hélio Carlos Ma- dez horas e trinta minutos, reuniu-se ordina- noventa e três. Aberta a sessãO, o Senhor
nbães (131,91), José dos &ln tos Freire (188/91). riamente o Conselho Deliberativo do Institu- Presidente Senador Chagas Rodrigues proceJoséTheodoro Mendes (184/91), Moisés San- to da Previdência dos Con-gressis.tas-IPC,. deu à leitura do Relatório, que será publicatiago Pimentel (154/91 ), Os mar Leitão Rosa em sua sede, situada no anexo I da Câmara -do à parte. A seguir, declarou iniciada a vota(340/91 ), Oswaldo Cavalcanti da Cpsta U- dos Deputados. 25° andar, sob a Presidência çã~ com término prefJXado para as dezesse-
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te horas. Durante o processo cle votação a
Assembléia foi, temporariamente, presidie!"!

pelo Vice·Presidente Deputado DOmingos
Juvenil e pela Doutora Lúcia Santos Tomelin, Diretora Executiva do IPC. À:?. dezesses
horas, o Senhor Presidente Senador Chagas
Rodrigues encerrou a votação, convidando
para escrutinadores os Senhores Evaido Carlos Bezerra da Costa, Luiz Gonzaga Malveira e Dona Eunice Carlos Gomes Urbano, todos segurados do IPC. Feita a apuração, verificou-se o seguinte resultado: total de 769
(setecentos e sessenta e nove) votOft, sendo
764 (setecentos e sessenta e quatro) Votos
válidos e 5 (cinco) votos nulos. O total dos
votos apurados conferiu com o ntímero de
sobrecartas depositadas na urna e com o nómero de votantes. Por ter concorrido apenas
uma chapa, todos os candidatos, titulares e

suplentes, obtiveram o mesmo número de votos. Foram eleitos membros titulares os Senadores Josaphat Marinho, Cid Sabóia de Carvalho, Senadora Jónia Marise e os Deputados Pedro Correia, Aé:cio de Borba, Aloisio
Vasconcellos, Carlos Benevides, Manoel Castro_ e Deputada Rose de Freitas. Como membros suplentes, elegeram-se os Senadores
Mansueto de Lavor, Lourival Baptista, Deputados Paulino Cícero de Vasconcellqs, João
Nata~ Solon Borges dos Reis, Deputada Raquel candido, ex-Deputados Doutor Henrique Lima Santos e Doutor Djacyr Cavalcanti de Arruda e o segurado facultativo Doutor Pedro Alves de Freitas. Encerrada a apuração, ante o resultado, o Senhor Presidente proclamou nominalmente todos os eleitos.
Prosseguindo, comunicou aos presentes que
a posse e transmissão de cargos do Conselho
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Deliberativo recém-eleito, ben1 como dos
Presidente e Vice-Presidente já eleitos na
Sessão da Câmara dos Deputados do dia dezenove do corrente, será realizada no dia
dois de abn1, às dezessete horas, na sede do
Instituto. Nada mais havendo a tratar, às dezessete horas e quinze minutos foi encerrada a Reunião desta Assembléia. E, para constar, eu, Raymundo Urbano, Secretário, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente.
- Senador Chagas Rodrigues - Deputado
Domingos Juvenil - Senador Wilson Martins - Dr. Henrique Uma Santos - Dr.
Djacyr Arruda - Dr. Celso de Medeiros Sr• Eunice C G. Urbano SrB Ma Betania
F. Maia Sr. Luiz G. Malveira Sr. José:
Silveira :Rezende Sr' Flávia G. de ABrasil Dr" Ltlcia S. Tomelin.
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QUINTA-FEIRA, 28 DE MARÇO DE 1991

SENADO FEDERAL
-SUMÁRIO
1 _ ATA DA 25" SESSÃO, EM ZT
DE MARÇO DE 1991
..
1.1 -ABERTURA
1.2 - EXPEDIENTE
L2.1
Aviso do Secretário-Geral
da Prea!dencla da Repllblica ·
- N° 176/91, encaminhando inrorma-

çóes prestadas pelo Secretário da Administração

Federa~

sobre os quesitos cons-

tantes do Requerimento n° 290/90.
L2.2 _ Leitura de Projetas
- Projeto de Lei do Senado n°
39/91-Complementar, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que estabelece a Lei de Elaboração, Alteração
e Consolidação de Tex:.tos Legais.
- Projeto de Lei do Senado n° 40/91,

de autoria do Senador Márcio Lacerda,
que dispõe sobre o reajuste das prestações mensais nos contratos de financiamento firmados no Ambito do Sistema
Financeiro de Habitação.
- Projeto de Lei do Senado n° 41,91,
de autoria do Senador Francisco Rollemberg, que institui o seguro especial obrigatório por danos causados ao meio am-

biente.
1.2.3 _ Requerimentos
- N° 87/91, de autoria do Senador
Eduardo Supllcy, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado, da matéria 118omba atômica brasileira 11, de autoria de Daimo de Abreu Dallari, publicada no jornal Folha de S. Paulo, do dia 25 de março de 1991.
- N° 88/91, de autoria do Senador
Maurício Correa, solicitando da Ministra
da Economia, Fazenda e Planejamento,
informações que menciona.
-N°89~1, de autoria do Senador Alexandre Costa, solicitando da cac.ca EconO-

mica Federal, por intermédio do Ministro
da Ação Social, informações. que menciona.
L2.4 Av!IO
- N° 65/91, do Ministro do Exército,
propondo a data de 4 de abril próximo,
às 15 horas, para o comparecimento de
S. Ex0 ao Plenário do Senado Federal a
fim de prestar informações referentes 1\quele Ministério.
1.2.5 _Discursos do Expediente ..
SENADOR RONALDO ARAGAO
- Crise na satíde p6blica de Rondônia.
SENADOR AMIR LANDO- Restrições à extinção da estabilidade do servidor p6blioo proposta pelo Presidente Fernando Collor, em seu projeto de reconstrução nacional.
1.2.6 _ Comunicaçlo da Presidência
Recebimento do Offcío n° S/14/91 (n°
5191, na origem), do Governador do Estado da Sabia, solicitando autorização para a rolagem de novecentos e dezesseis
milhões, duzentos e trinta e três mil, duzentos e quarenta e oito Letras Financeiras do Tesouro da Bahia-LFI'BA.
1.27 __ Requerimentos
- NO 90/91, de autoria do Senador
C3rlos Patroctnio, solictando ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento informações que menciona.
- N° 91/91, de autoria do Senador Affonso Camargo, solicitando a retirada,
em definitivo, do Projeto de ResoLução
nQ 14/91, que dá nova redação ao art. 65
do Regimento Interno do Senado Federal
L28 _ Lcitun de Projeto
- Projeto de Resoluçlo n° 16/91, de
autoria do Senador Affonso C.-amargo,
que dá nova redação ao caput do arL 65
do Regimento interno do Senado FederaL

1.3- ORDEM DO I> IA

Requerimento

~

66/91. de autoria
Carneiro, wlicitando,
nos termos regimentãi.~o, a transcrição,
nos Anais do Senado, do artigo "1-.!Xtennínio Oficializado", de autoria do Dr. Liborni Siqueira, Juiz de Menores do Rio de
Janeiro, publicado no Jomal do Brasil
de 18 de março de 1991. Votação adiada por falta de quorum.
d~ ~cnal.lur ~elson

1.3.1 _ Discursos apóS a Ordem do
Dia
SENADOR MARCO MACIEL, como Uder- Tratado de Assunção, firmado pelo Presidente Collor com os Presidentes do Paraguai, Uruguai e Argentina, objctivando a criação do mercado comum do Cone Sul.

SENADOR EDUARDO SUPUCY
--A construção de uma polftica econOmi-

ca civilizada. Projeto a ser apresentado
por S. & 8 , estabelecendo o imposto de
renda negativo.
SENADOR NEY MARANHÃO Solução para prevenir o fenômeno da seca, proposta pela Comissão Especial criada pelo Presidente Fernando Collor, no
início de seu Governo, sob a presidência
do Dr. José Goldenberg, para estudar a
problemática nordestina.
SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO- Transferência do processo sobre o massacre dos índios Ticuna, em Benjamim Constant - AM, para
o Tribunal de Justiça do &tado.
SENADOR CARLOS ÜE'CARLI Apelo em favor da população do Município de Ouro Preto do Oeste - RO.
SENADOR VALMIR CAMPELOInsensatez do movimento grevista, articulado pela CUT e alguns sindicatos do Dis-
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EXPEDIENTE
CEIIITJIO GIIÁRCO DO SENADO FEDEIIAL
DIANODOco.a•saotmpresso sob a responubdKUde ct. MeN elo Sen..SO Federal

PASSOS PORTO
Diretor·Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Executivo
CESAR AUGUSTO JOSF.: OE SOUZA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS DE BASTOS
Oiretor Industrial

ASSINATURAS
Semestral .............................. , .................----~~~--- Cr$ 3.519,65

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Otretor Adjunto

dos seringueiros e seringalistas da Amazô-

trito Federal, pleiteando aumento salarial para os servidores do Governo do
Distrito Federal.

nia.

SENADOR FLAVIANO MELO Necessidade de reajuste no preço da borracha, em face da situação de insolvência

Convênio assinado entre o Ministério da
Agricultura e Reforma Agrária e a FAO,
para avaliação da siluação dos diversos
asSt":".t3mentos no Pafs.

SENADOR ODACIR SOARES -

L3.2. _ D ..ignaçlo da Ordem do
Dia da prlxima scsalo
1.4. -ENCERRAMENTO
2 _MESA DIRETORA
3 _ ÚOERES E VICE-ÚOERES
DE PARTIDOS

Ata da 25a Sessão, em 27 de março de 1991
P Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Carlos De'Carli
ÀS 14 HORAS f1 30 MINUTOS,
ACIIAM-81! PRJ•SI:Nll:.~ OS SRS. ShNADORES:
Affonso Camargo :... Aluizio Bezerra Carlos Patrocínio- Eduardo.Suplicy- Epitá~
cio Cafeteira - Flaviano Melo - Hélio Campos- Irapuan Costa Júnior --reão RochaJonas Pinheiro --Júlio C.ampos - Lavoisier
Maia - Masueto de Lavor --Marco Maciel
-- Marluce Pinto - Mauro Benevides - Moisés Abrão - Nabor Júnior - Odacir Soares
- Ronaldo Aragão- Valmir Campelo.

cimento de 21 Srs. Senadoers. HavendO nómero regimenta~ declaro aberta a sessão.
Sob a proteção ·de Deus. iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1° Secretário procederá à leitura
de'_ Exped!~nte.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO DO SECRETÁRIO-GERAL

DAPRES!D~CIA DA REPÚBUCA

O SR- PRESIDENTE· (Mauro Benevides)- A lista de presença acusa o compare-

encaminhando informaçôes prestadas. pelo
Secretário da Administração Federal, sobre
os quesitos constantes do Requerimento n°
290, de 1990, de autoria do Senador Humberto Lucena.

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projetas que serão lidos
pelo Sr. 1° Secretário.
-

-

N° 176/91, de 20 de Iriai'cjo do corrente,

--

-

São lidos os seguintes:

PROJETO DE LEI DO SENADO

N• 39, DE 1991 -COMPlEMENTAR
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1 2.!1:

d~tsio;nat1vg

a ra•p•c:tivC>

t~sptc:ia,

,..,.st.-itc

~R&STRITA•

g'u

tarl'g &

num..,.a~':lo

suA

~RESTRITO•,

diO' ac:Or"do

co"'

•~<c:•PCian:;ol

o int..-•••• p<1bltc:o qu., <l•<::orr-a d• •c:ont...:t .... to

ou situaolll:o conJuntur&l

As 1•1• d<t intar•ssa

prac:•dld• do

1~~pr•vislv•1•

1 3,2
d~~<::ldJr,

~b<tr6

~ ...

6 Cgmilll':t'O Tt<::nlca <::o..p•t•nt•

""' car.tt...- pr"Rll.,ln•r,

~

q...,nto

C;o.sa da Or'iÇJRa,

condiç:ro

dr lntDriiO'sll•

rast.-:lto ou'alc&nca ll"r'"l da 1•1·
A 25!
vi.sokia,

Con•Utui eas.o d• uroWncta, p_.a •f•tto d" -dtd•

pro-.

ca. fOr"!:& de 1•1 0 • •i"""'<;:tD r•lo~~clon•d& tflr•t••ll'fltlt. a

acont•clJit•nto conJuntur•l d• .,.t,,...,.a lll"alo'id&d• ou • ••tado dD

p•-

Art.. 13

i•inent• qu• ÔiJa i - l a t a &9liD ou nor•,.tlz"p~o p•lD ,.,.tor

rigo

pt:lblic:o, a qu&l, c"so nllo •f•tlvada,
pa..-Av•l pr•Julzo .a

t

:l5l.

~nt111resso

int•~""••••

r•s~ltill'&,

Qr•v• • i r r -

1t<01

As ao:dld&s proviaórlas ..,,.:to clas•IHC:ada•

d•l•• r•sutt.ant•• c:l•••lfic&d&il

•h~

te~~por;:~ri'l'd.:t.dtt,.

acorde>

c..,. ••

COO'IO

so:ndg

1•1.

di!

e 11 r•ctar••

tipoor.dofic:o• qu• a rttalpea, •
~lllr'QO

cat~ort&•

da l&rQura do tcr><to. •

l•la

I'- nas -end•• ;l ConsUtuiç:Jo• "A•

pO. o Art. 60 d.a c...,.utuivac,

z

~!anal,

A t•t • .,,., ••t.-utur&dllt .,. qu•tro pa.-t•• b•stcasl
part.tt pr•ll•lnar, <::,.,..,.- • ...,domdo • •plor•f•, • • ......,t.,
pr:•loobulo, e> ...,unc:i&do do obj&to • • l.ndl<::•pl'o do

allobt~

c.:mpr•-11..-.do ••

qu.-ndo c:&biv•l•• • o t•11to das
UI - p.11rt• COiilf>l•roent..,...,
Uv••

À

d•flni.QtiD•

~"""'""'"

l•o•l•,

j:l••

OQr'r.&il IIIOdS ••t•b•l...:l.d•s

as ~~""Dtlill"-•

t6rl&•o 'qu<Uido cablv•t•. a data,

N&-

tltullçi'o0 d•c:rat• • o Protsid..,t.• da Repolbll<::&

••nclona

• s-ouint• 1•11"1
d•

mttdidas

provis6-

rl••• ~o Cano.-""~'~ Na<::.lonal, raCI'IOhl!<::ido c c:•r•ter

r•-

~11•nt.e d• tkod'id• Pr"ovisór"i• n.O.· ...--• da _ .

doocr•t• & su& O:onv•r•ao am !ai <::...,

~

••Qui>;ot• ta11ttu•1

l'?,- nas lais d•laqad••• •No• t•rmo• da d•l•Q•o•o

Cl:lJ'IC.adld•

P•lo ConQ"•••o N•c:ional atravf• da Rasoluoao 1\.0. _ , d'!

i>•l• 1•1 • & lndtc•gl'o ds ""'" vlolnc:f&l •
IV- part• ac-•6.-lao c....,.-,..,od•ndo

Or"dln.tria•• •o ConQr•ssC>

t•ndo ""'vista o qu• di•PO'• o Art. _ d a eons-

l•v<U~t~ •

l•ç•i•l

c~r•..,doondo .,,.: dispo•lgtiDII. rttla-

l.~~pl•••nt&IJIC>

dos

quo dia-

P'"<>•••>t'i'.a"'

III -.n!'>• l•la ordln.lrlas, d•c:orrant••

to d• &pllc:&gll'o d•• dtsposioO•• nor•atlv••l
part• nOI"•atiV.IIo

Cl"m&r'a.

E..omda ao t•xto cen11t.1 t.uc:IOf'lal • "I
II - nas l•is <::GOIPl•-ntar,... •

II -

l'lttsas da

DRput&do• • do Somado Fl!dltr<!ol, nos t...,.•o• do

ti.AOOAACI'I0 0 REOACI\0 E ATUALHACAO DAS l.EI8

-

pOr' m•l•

lndi"'

CAPITULO IY

Art. ll

C><J

ta.-1. sua &:>.rQ•• ••

l•la d•
01.11

<::&d&s no Art. 15.0. dDst& l•i <::a...pl._ntar,

S•o•o

~a

Pilr"JIQI"&fo óO>Ico. A •m•nt• ••r'.t. Qr'&f.ada .,. n•Qrft.c

qu•rda .,qulv&lll'nt• • .,.,

p(lbUc:o.

ro:strlto, ,..,. r&z!ll'o d• sua

A •••nt& •Mpll<::lt&r4, d• modn ,..,.,ciso "' "'Ob & fDr"ma di!

ttt.ula, o obJato

t."'~~l

d• su.-; lnsHtue:J.onaiJ.-

-~o

Pr••.l<!.ant• d& R&póbllo;& pr'Omulça a a•ouint• lai<".'

V- n•• ,..dtd;os provÍi16r'i&so

~o

Prttsldtont• d&

R•pltbli<::•,

rapllo, a 'na.ioao:l!o d• autQI"'ld•d• cDillp•t•nt.• p&ra pr"OIIW.Il.
ll-'-l• ou d& autorldadtt quilO' d.va r•fiOt'ttndar o atl'l.

•<::<WfiJianh& •

tn .. tr'ul . . ta Atg,

<ldl'lt.&

&

••<;~uinta

M•dida

Provhl6t-Ía, cem força d• l•it•l

ol!.rt. 12
<::1~·

A iiO'piQr"Af";o

or•fad& .., <::aract.,.•s ••ià•culos,

td•ntlf'ic&pao nu•tri.e:a ilinQul..- A l•l

• ... .,.. ... fDt'la&d'&

p.ropt-

pttlo

VI -nos

d•crooto•

Dlllllr't:lc:lo d•

l~l.slaHVCis~

c:a.,.tln<::la

•o ConQ!"•.sso l'<"cumal,

.,.c:lu•iva

a qu• •• ,.,.,.,..,. Õ
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Art. ___ d• eo ...... tl.tui~.:r..,,

"'.. "'~'"'t

VIl··- 'nas resaluoDoso ~o- rnpmjnaÇi'g

... ,M,
or~.

"'"

tu•••,...,

f:(m

da <c•t.,sõrs? d.o Je!l 0 resolvo:•,

P;oraQrafo Onii:o. Ncs c•so10 indi<:ada• no Ar-t.. 66,

1711. da Cona-

tttut,o:!o, .a fOr01ul" de prcO\ulQaç:lo seguirA o P"dr!!ot

"0 f"r;,.sidoon-

t• do s.."n4do F"e!l...-al,'no des•rnponho da at;ibutollo c:onfltl'"lda

-modo .:. coru:edoer pr-azo razoável par-• que aqu.,les. ah•t"dos pol" 11uas
riofllill11 se f&Oüli.:.riz...,.

O:::Qa.

'

ou se prepar-em-par-& ilfiPlemet~i:.;ar

'"1""

P"io

ót., 1 7_2, tia Con•t;tuíç:Xo, pr"OmUlO.II a sag'.,inte leio".

Art.

Art_••

1~

O pr-i•elro arti;o da lei indiC:"'I"~ o objet.o• da lo:l. •

resp!lc:tivo llmbito de •pllc:•ollo, ob•c_.- ... ..:~oo:.

"" seguin~••

o

prlnci-

e"' <j\le "
~ulc

'pto"'
I - "'>!'""'t.uadAs , . cod.Jiic:•çDos,

c.,da

loH

trAtar_.a.

de

um

Ss91lo J 1
Doas Tto:r>to:aa dot ~t1culoa9,_0 do• Ele-ment011 daa Leia

6nicÕ.objetoJ

11 - • lei n:.o cont!l'l"'" ..... ttrÍ- ol'lltr·anh" • seu obJ~II!t.o cu • ea.

cone><~o;

te n:lf.; vlm:ulada por afinldad.e, piH'tinl!'nd.& ou
I I I - e ;t;Oibito

l•i foi pr-omutqad&, a dat• d& p.-o .. ul_qaç.l!o, o <leme«- o ti.

de- _que"' pr-•tlcou o ato e d;as ... utorid.:.des quo o r-efs.- ..ndar&m.

Art.

ar~

~~

c"roocter-i~.:ulo

90 ,

como fr&se

or-a~:.:o

ou

I-

co"' !lentido eompl01to

de ;aptic;;aç:to' d& l•i ,.,.,,.,. e.:t ... bll'lecidc de ic.-compl.,.t;ado a.t.r-avts de seu• d,.s;rlobl"anlentos.

ma t:to

<l~pec;Uic"'

quanto

o posaibllit• o cor>h•cl....,nto

tlcnico ou cient.lfico d• ,.,....,,.
JV - o

,..,,.p~ctiv•l

'"'o:r.mo "'"~unto nlllo poder& ser disdplin.ado

"'"i"

POI"

"""'"' lll':i, eKCil'tO qUlll'>dO a SUbSil'qÜ<>nte ... destl.nt!

11.

di!"

e--

-~uid• de numora.ç:ro ord~n~l- &tilo
n~o

ll;wendo

pot~to

o nono " car-din.U .a

ou hô.fen entr-• tal

num~&';'~O

p~rtir de•te,

e o t•>cto.

plelllfl>tar lei ccnsiderad.., b&sic:&,

I'C>r" ponto, salvo"'"'
ArtJ lb

c<><~~

A• definiDbe• legai e, ....-ucutad.as

confEr-i,-· cl•r-o:l:;a

di•po~içae• normat.~v&s

pr-eoci•ll:o As

11

o prcpó•ito
do .ato

om~,,.,....,vO•••

•• qu• ter-mln;ar-"" pC>r" dol•-pontos.

diJ',
l_OI50!. . •Jo'o<! l<!l"õiEO

nÍVI:'IS

gal, ,...,...:ro elabcr:ad.:.,. de 111odo &I

pr-~p~I011 dP dR11dObl".!IOI"'!lt0 0

dll' .:ICOr"dO

CCIIO

I - propici•r equilibr-lo entr-e • f..,...,. e o· COI'It•oldOI
o•r~r-afgs

1 - o ...,.t1QO aart. <l••dobr-•<lo • ..,
11 -

•••~UI"'.,., po.- m•io de crltel"io"• •.ocolh& de ter-_mos,"

corr•ta ll'Kpr...,s:to d.alo

Ld~i.,,.,

con~oritos,

q\lerit;la

dlt

0 qu•n<lo fOI"

con<llçllo

otuJncl&<l..

d& oapllcabtlld&de da. norma. a. altu•ç:ro atlplc• ou a

II I - •~pr••••r o •enti do com qu• o• t.,...,.,.

•:lo

r•-.
I'IQ

ln-

ltfiiPr•g•dos,

de aentldo ioequ:lVOCOI
lV -- evitar

car-Act.,rluoçllto

car-..:terizA-

inte.-~•l&çbols;

çO•• •

a

&S

UI • "' •rUQO aerol deadol>rad<> • ., toictaoa • p•r-•Qr&fo•, qu•nc...,..act.er i :r..,~O••

•mbi gi.U d;adota,

do presante• oa doi • t 1 poa de neces•ldadea,

recor-ren"i•a

n.....,ril.dos conferiRe indicado no Art. 21, 1 1.11, cu

porl...

~l<prctss:lro

-P•r-.t.gr;o.fo ón.ic:o.-, q_u&ndo o &r-tigo possuir- ;o.pcmAs ..,,. Par-.t.gr-..,fo.
Vl - .. vltar, tanto quanto poaafvel, o
çbea
Al"t,

t?

le~a.is

contida•

-

outr~•

conflito co11

defini-;

ll.ia.

vanc.'t;a A• nor10aa enuncl.~tiAS

.,..,,., vAr-1••

S•gtlea

~ t•1<to do P•r-,.g.-•#o tair-" ~ •u• in1ç:ia1 .,.IO:.scul• ,. t-e.,

I 2.11.

A• di.apcsii)Oea norlllatiVAa, rtrdiQidaa e111 est.-tt•· oba.,.-

l:lea~•

c;ap,tulo,

11in•r• p...- ponto,

e~ceto •• pr-ec•der d...,.dcbr""'.ento

,..

tnclaoa,

quaMdõ:tCrrri!Õin.arA por dois-pontos.

const.itdem o nol.clll'D básico doa l•i•
I 3.11.
I 1!1.
.a~:~.-

C•d•

aeÇI:a-lõ> da loi ••tAb•l-=-• dt,apg•19tlea

n...-aatlv••

la•

Oa triC:tsoa, cujo teMto sctr4i .lnicladc por l•tr& lllinolscu-

s...-llo h>dic,-dos

POI" .alg..,.iaiiiOs ro10anoa .seQuldos d• hJ:feo

tRI'•in.ar:lro,JKII" "dota-pontea, quando pr11ceder-• 10 subdivi•kl .,,.

.. Ulll olntcg_ prcp.Ssrt!'"•--"

ne&s, ou PDI' ponto-OJ-v.r.:qala
I 22

Constitue•

pr-opdaltc:~•

I - o estabalecimento de
II -

&

fiMA<;~:a-o

lf.as

dlspoai~l:les

nor~~as

ou lfe

IV -

&

defi~l';'l:l.es

.,_.4\l 'o lnciso poder--'. •ar subdividido e•

legai•l

•cor-do co10

•utorl.d&d~•l

Art.

18

,..,,.Hl:a~:Co

&lin,...,a e

it•nw, de

•"Ou i ntes nor,.•••

..,.. Ol"de,. •lfAbftiq&, !ler~o s~a.-;adl.s do te11~0 por' 11 eÍo
d';'

d• cutr-ca fi<l"ll lndi<:ad.,.. n& ConsUtul.çkl.

A articulava-o d•, pr-OYI.d•nci&a, coa viataa

~"'

I - .., • .allne•••. r•pr-eactntAd&• per 1etrAIO.,.latJ.nas O'ILn<llacull'•

-conc ..ss:lro ou ;ã revog&paQ de autOI"!.~a.p~SI

V- o r•cotlhll'Ci<Re<>lO dll' dlr•ilgs' e
VI - a

•grla9iro, enc:,..,-radA por por>to.

nC>r"•.atlY&SI

d• liMitll'S p..,.;a a• &<;li)o!S do Govern01

III - a aprova9:ro cu r.,voga.ç:Co de ato• d•

flil.

e

alt-

A P,ronta

adequad.a i""pl...,.,nt&ç::to da lei• .,....a ef'etuad& po..- meio do

ait~al

II - o• itens,
e'

c.-ptlu-

gr.;Utcí:l :,')-, e liubdivisOV<IiS e11 l.toon•1
r-epr-OI&otntados

por

AIQari,;•cs

o~~r~blco&

.,.,
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ts~t<>

<J"'"

:..Z.tne..,,. •

~-.-4.

•tom,.
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ln><:lo.<f<> ce«o l•t.-.... t •
d<> o u•c..de

.,.,.,.,..,,.,.e..,.

princ;ipio d.,. quto

Art. 23

Os •rtiços j:>od.-r.:ro ,..,,.

c•põ.tulc'!l, tH:ulo!O e

livros,

loc•i• c_u r••;uorud.s;

c: I ..,,..,,. '""""'"• IIi ',li~• con"'"'ll'""'d•s pelo uso, cb.,crv.o.do 0

"O••• enc:..,..r-nndo-... por ponto.

-~;i-Up.a.dos

subse~t»ti;,

,..,

cadill qUêl co11 dlltllÇ<liiiÇ:Io

· •u::omp .. nh•d" d..,

se90e11,

iii

prl-1r.a r-el~rl!nci;o. no ttmt.o r.RJII.

e~plic•t..aç:ro

do s...u

dt,~nificado.

própria,

obll,;,.,...,dill• .,,. segu 1 n~•• ,.,,.,..,,...

,III - s>•r• • obtcnç:to de ordem ló11ic•~
ai .-.,unir sob ..,,.

c'"tl!<,l<><"las de

lleÇIII:o, capitulo, tit••Jo •

aor,.qnç.:ro --- sub,...ç'llo,

Uv':"o -- •pen•s "'"

bl r••trl.ngtr o cont•~do dlt c.ad& .o.rt.~go d;o. loti
d~tsignap:l:o

~.,...~

g.-af;ad., em

I I I - c ""~rupament.o d•

design.aç:llo SCI"olo
dest.oc&do:o .,,.

c<U"A~t.oreo;

~o ~-~unto,

••lü•culo•l

c.apltuLo" ccnat.itui
o;~r•f•da

o

da no "~"'put" do a.rt.iQo
•sl•

neo;~rlt.o1

l..ivro,

c:uja

de-

p~OfiiOV11'r

d)

• a!-~cor~é,..

••t ..bah:c:ld• '•trav,j,s

A r 11 grA

por,

do11 p.o.r.6 11 rafo•;

""' discr1111n<iç0eo:

tk>s Jncis~:~,.,

A sub••Ç:Ko <:onst.ituu·.lo 01•io eii,!Oj:IC:lon.o.l

uOR Wl1.

11;

......., Qnic;o. norm;a, ...... úníeo pt'inclp!O) ~

c:l -prc.ss.ar o.:< o~p•ctos complcm,.nt.o.rou;; ~ "<;!D"'ll 'enuncia

Titulo,. cuJa

'"'" c:•r,.ct.erots ,..,.IU•c:ulo•,

IV- o al)ruPam•nto de t•tulos const1tu~ o

P.;,r.61)1".:0fo único.

<;Hspo-

11~ pO•s r<"l"~ I on,.O'as 1:0111 o cbJeto d;r, J.,.i 1

c: ...dcuo •"' na ar~ to1

enUII~•çOos

•

po.-

....,., 0

1t.~•·

allnR.:os •

liii'Ç'llo IV

dlt

DAs l'lor~~t.o.• d• .Elabaraplro 1t Altltr.aplito d• D\•poslptlll• l.eQ&ls

subd1v1sa"o dlt S.ç:llo qu• trat• dw assunto CUJa C:DIIPh'><•d•d•

~t.

zir

2ó, .N• •l.abO<";aç:llo, 1:1• lf!i eu.,io ~roptlsito seJ;a o da introdu-

nOI"'ma•

nJt ord..,.

pJtrJt r•gul .. r

1~&1

uma

situ.o.ç~o

nova ou par.,

•xlstent.•• al•n da ob•..,..v:.nciA Jt.a

11 ..,pri:r

lacuna

pl"oosc:ri~Oea

c:on-

tldair. n&• .. ••~floo• anterior••• deve ., l""iii•lAdoro

G•pl'o U.J

Da• Nor11as de l'tedaplro

qu. pasa& a IUV ,. • .,.ul ado pel "" novas nor ..... ou,
LaQ~alaUII•

ta-nt•, •

laeUn.o. qu• •la

v.,.,

suprl,.l

I I - tndtc:...-. a p&rt..ir da conc:JlO,.IIO dos t,.atu•lhÕs d• At\JJtllArt. 2::1ó

As dlspo•ipO•• nor .. atlv•• ••r:ato r•d1Qld•• CCMO

z:.n, pr•cisao • ord•.,
••Quint••

ldo;~ic.a,

cl.,..•~

~aç:llo d'"'" codiflcaçO•• .,. d<>. orQJtnl;açJio da c:ont~olid•p:<a

C>b<lltl"\llld;as, para •••• propd•tto, .a•
dJt• lei• brA•ilelr•••

1'\or••••

~-para •

•

••ça"o,

subdivi•llo •

qu 6 ~ • • nov,,. n0<"10a• •• tnteQrarlro

...,..,., • .-u o;~ o•

obtenp:llo d• clare:l:al

ai us•r •• p.ola\1'1"•• • .,._ .,.,.prcoa..tl•• -

,. ...... sentido

•"Pr•~:~•rA. A nO<nenclatur"

•~<•t•10at1

voiU<>.• .ao

num.,r•plllo
uoçt!lrs,

que"

ob•d,.-

coJtl qu,ndo, por que•t:lo d"' or-d•m,.çlo lõvica, UAI novo llr-

.....,1 •alvo qUJtndo • nDI"IO• ver••,. 'sobre a•aunto tf.cn1. ·

c.o, oc"•iao .,., qu• ••

r•cab•rlllo •m ta. is

'"' •

pré~·.

....-Ugo• ~C:et:;SIV<I'>

ttoo d•v•,•CII" lns•ridÕ entf"a

o;odiH<:.•ç:.o ou C:QIUIOiidiiÇ!IO, Q oll"tiQO •nt .. riOI"'

pd• da ;lor•• •obrlt a quJtl •• ••t•Ja legislando)

1:1&

.-e-c.-

b) ua•r .,,..._. . . curt•• • 'conclaJt•l

cl c.onst.-u:ir

as or•çOe• na ordaoo dir•ta, •vtt.o.ndo pr•-

c:t,.is...aa, nc:otOQiDIICI• e

.o.dJ•t1v.;~cr••

letr•• "'ai.:Oac:ulas, •m or<:l.,m

dJIIPit'nClv•i•l

to d•• norRI&C. l.,g.,la, dando pr•h:rln~1A ao t•mpc prt::

gos j.l r•num•radoiO

••nt••ou ., 0 :futuro ai 01ple• d" prea..,t•l

beto,

•I us.,.

0 ._ r•curaos de pontuaçlo d,e

•vit•o:>do o•

01 bu5o•

fOI""'~

•lf"94-t1e.J~;

.,,.t"t-

b) qu..ndo ..,., novo .. ~t>o..<> deva ·~-,. ln••r'"idO entr•

di bu•e;•.- ., uni fOI"Riid•d• do t.•mpo verÍ"bJt( e~l üid0--0 t,e>l-

toda

C:<m ac:rot•ciRio d• l•tra• do oolf,..-

" ,..,rie

•era r"Rnumer•d;r;,

provld.!ne.ia o><pre••...,..,nto no

Judie.io5&,

qu""do um novo

c:)

de c•rAt• ••til>•tlco.

pilf'.io;~rafo n~

t•><~o d&

puder ""'"

indlc:<>.dJt t"'l
I•il

ac,..;.~~c:ido

final dos e><istentel<, d•va-ndo ser inserido ent.- ..

U

~ p.,,.,. •

J.l exi•lente•• todA

obtançllo de prl'd:ll:ll<>l

•• ;artic.ular., lln<;~u•oen, t4-cnlca ou

c:O«<U"'•

d• .ado .o.

1

tt.-

qut!'

..,..,

ta<Ob~m

c.ont•Odo •v1dane1e c:ono cl•reza a

quJtndO

r•,.!l•tlda

no te><ta,

pOI"'

ob•ervado

na

n;o

i•il
"'' j.ne<>.

Jtnt•riOI"'

,...,...,.

c&"'o d• in,.e>rçl:le5 de inci10os 0

...,io da• ,.,.,,.,. • ._ pal.,vr••• ltVi.t.,ndo o fll<l'lpreQO dlt

si-

111 - ,....Df"'õl"'"izõli toda A ""b11eçlllo, Sltçlro, subdivitolllo ou divi•a-o, C!U"ndo '"" proced:l.-ento• :Indicado• no 1no:.i=

~101"

nonl;,la eom prop~s-tt.o ,.araiiiDnt• crst:lHIOH<:.ot
c) evitar

d•finldo

allno•• t.> itf'ln••

lnt•"",. 11 taç:ro qc.• o I•Qi•l•<for deu ~ normaJ
b) ~,,.., ••..,.. a ld4-1.a.

procedimento

0

O.

•tr-ie se;olo renU01erJ1d"'• indi<:.A-

dJt t.o.l provldl!nciA ni> te><to da
d)

en••Jar ,pcorfeit• ço,.pr.,on•:to do pt>J.-tivo d"': l•i • .a
,.,,..,

~

ante-

nlrC> fo""'"' •uf1c"i...;l••·

o e01prego d.- .,wpresslo ou p•lavr• qu• c~mf:
Art. 27

ra duplo !lenttdo ólO t•><tOI
di ••colh..-

t..,.., 0 .,

qu• tenha• o "'"'"'"o

s;entido e siQnl-

.n<>l"n• leQal

Na

•Iabara~a-o

vioentco,~

dco lei euJo pc:-cp011ito ••Ja_ o de

.,._.,., lndlc.o.da,

d,. 01odo p.-..c:iso,

alt•rat'

no ;a.-tl.oc.
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lei

p;or& illf:lrcocl"r o resp.,ctivo projeto de lei de

•odlfLo:ad.a.

ccnV!II'"S:ro,

nOIL t."rmo" do "ro:Qimento lnt .. r.not
I

A >no:Uc•ç~o c.,..pr•andDr"4

lll

que pr-oduz I U

• red.o.~.:lo

~'Qif"&fa

nil!o •pRn&s •

'a',..,. al t .. r-ad;o.,

o,. art1 t;JOS

.. tualil'"9~

·d.,.sdobra..ient-, """" t.o. ... bt!,., t:to lD<;JD c:cmc.lu!da •

codiflc•çOes a

&

.::oru•otldaç:Jo d.a• l•i,.,

da lal.

• respect i vo•

.a saçll:o ou

dar" ""' -.eQs:to conjunt• do l:cngre.:sc N_illcicnall
IV- a Ccnver~:ro du _,.,did.o.

d&C

subdivl,.;~~a

prcvts'o.:la

"'"

pnr meio de lo:n Or"dln.irl.o., ..,. cuJ;o.s

..

lei ser,;l, ehrtuad•

dllOp<>'IIIÇO'O!IÓ 'fln.irltil,

nn c;aso d& ~,.~ndll,;, ll<:r:ro dlsc:iplln-"d"'s .,,. 'rel•çtles

ju-

rtdic.as inerrontas lls p.o..-t.,:,. altarad.o.s1
l

Na ar.ticul•ç:to do te~ to _,._ub'"-o;!<lllo~HJt<r,

251:

tr.an~c.-lç:llo

I - •

-,

u• da 10eus

~c•p,.t~

do
'

~•rAgr.afos

SO!I"

.b -

'

d ..,.,. ser- .alt..-ado;

te><to do p011r4Qr•fo cuJ011
v••

na ... e> q..,.,

~nclso,.,

' "'•'-•d• .,· votaQ:l~ nao cobtiv- .. ~·,..ov.o.g:Oc

apenas
como

VI -'o Ccnar'!!'StiD N•cicn•l dl,.clplin•i-1.,

de-

tl,...r

11 spgctiV&J

atr•y'~•

d'e

dect:'eto

·l.,Q>sl;at•vo, A!l rei.o.çOII's jur;l.dic•• decorrentes de Jlledtda

alt:RrAdOSI

II - • tran5cr1ç:1to

....; ~u.o.ndo

su.O. .O.dm>SSlhilld;ade r"IICU,.o.dA pela CDOIISs:fo r

do

.allneas ou iter>s

lh<ld>d.o. provisOr! .o.,...,.,. t•d.o. Cc..., r11Jett..:dá qu .. ndo sub-

1.1- •

c..,..pre Pr"OO!DV<II"1

•rUQ~•

do

do_ t.aKt.O Alterado, lndlc:&ndo _as;

p.-rwlsOrl• reJ,ltadlil

p::ort••

l.ltl - "',..,t•r•• ObJetc der """hd:o. provlsOrl• reJeat.•<H. sO p~e
st~r ob.)ll'to da no'• propcÓ;ta n•

rl.

'-'"",... d<lr.onte ,.-t.-.o.lt)lt.ap:tc
ccnvars:lo o Conor•s•o Nli.Cion•l
r • • s•hl !nhl![l9'! ou

press.o.OJcmtoo, " suOJ uroOnct•

~

Art.,
O pl"o<:ed>m..nt:o •c:im:o. detalha!:ID •~ ..

I 3S!

•rtio;~o

1 4.2

qu~

..,J.t'.,~illr

ro<:>dl~

Na lnsarga'o de disposittvo 1eqa1 entre outros J.i

eK'is-

·,..; pr .. lenda

A

t.'.lvar

l~iSIA-

proj~>tD

de

reconhll'c.ldo,

r.t .... :rncJ,~,

11

re11ul•-ntaQ:ro do lei observarA •• ""'"'"as

ast&bel 11-

rep•tido pAra c•da

p.;,.'s'upres's=câ:

parágrdo

C>U

::ro

"''"l''"., ,...,.,.:r.;

do rm•pectivo

cidas pOr" otsta lei co"'Pla_..,t"'7 •

tent"'•• •orr.i ot:n:.et'"..-ado o procedl,.<tnt'o indic•do no Art. 26, I lo

..

1'4• alter':'ç:llo

1 :011.

que '!'""alva • re,voo•g:to :por

i,_tel.-o

de

.-osse restrita n;llo inCluir" m•ttr"l• de •lc.o.nc• (l,.ral e

vic:e-v.,r-

artl~o, !~b,i.~?~o, se~:to 00 c&pituto, ti~ul~ ou lei, • •br<><;~ag~ - -

,.,., gr,.fado no c"so de prl0111iro, il\adiat...,.llnte .o.ntes d0 respcu:tt-

r.i

vo no. ... ra, ·a design•tlvo "RESTRITO•.

:t.ndlcad•

por" .... ta do termo "REVOGADO", orafada .,,. c•r•ct..-es

.

'

'

.

'

.,aio:u•culos, e,. ,..,ould• .1 ident.iUc:aç:ICo da parte supri•ida.
Seo:ra

v·

D• llt.g•nci • d•• L a-Í s

.
Art. :S1

OlO Arttl.

te..t>ro do .l'õ'42,
prcrtnndid• na,.·le•• exl•tentes,
cip;o.l." dlspcsitlvo•

.o prop<)sj.to da cad• u.-do• prln-

e5l~.tuelacldcs

~

~

1A e 211. do DIICt'"eto-loi nll. 4.4:57, de 4

P•"'"",.,

de ....----

a vioor•r có"' • redaç:ro d•da pelos Ar"t&.

:S2 e Z3 d11st• Lei COOipte... nt...-.

...

e os preJuo:z:a:S.' re•ultantes d•

pr.ser-vaça'o do st•tus quo.
indic.adA • •N• f.o.lta_d'! indlc•o;o:t'o, t,.-inta <H•• depol• de

cfici•l-

monte puljl ic•da.

Art.
.., 11 reci

~

A elabDraga'o d<l! tll<tdld;a provi•Orla

-

aça'o com vu:tas .lo sua cot.versao am lcti

I

e o prcc•••o de

a.:~ln'.~or't•

.

.

- •

...,didll provis6t"iA serJ. pubHc•da no

Di.irh:~

Of1c:id

••

•

Pao:'

2!2

A

relov:l"ncla d• ooAtOriA, obJato ll.o. mollid&l

data

bl as raztl•• que ..lust.ifi.ca., • urgincla atribu.l.dll..;,

A vigil'ncia dAS lois qU~ o::

autcrlz•~.llo

co•n•ç ...-:0
al

Nos Ec.t.o.dooõ ~strangeir"cs, a cbrag .. tOr"led;ad.o da lei bra-

dillo

do Qoverna federal

no praza quo• a legt::l.aç:Jic

t

pr"oj_eto

:S!Z

Ser, •ntvs de •ntr.o..- .a t .. i

a Pr•••dtnci.o. do Con'ilr.,.s.a

qq~

&e

sa~ulraro.;,

N::~cio'n;at

publlc.ao;oO!i'o,

far;l publicar

d"''<'ta •

ccntt.do

d•

•f'dt~-

em vigor, ccorrer TIOV_a_ p<,!bh-

c ~,..;pO•ito: d•-r•t~fic.o.p•o, c.,. pr"a~<>• tte

•ua vi o•ncl a ccmeç"~ :rO · • cor!:•'" d.o. nov.a publ i c;,.Q~<>.

de I•" or<Jinl.ria.
11 -nas qu•rent;a-e-oito no.-••

aprov"ç~c

.... tad.,al fi><ar,

aprovaçaoo.

caQ:ro d• ••u 'te.. to:_d,,.
de

govOl'rtO'II ·•stadud"' •l.o.bor";'"
dE'j:len<1.,. d"'-

lni-

cl.o.t1VIll

•ubmll'tida ao C:Ong.-esso Nac::Lcn.-1 por" ou>io

lnlcio

6e ~a vi9•nc.ia no t:..rr~itório n.o.cicnal.

bordln.:tdA .ls sa<;lUint .. ,. ncr .."'"
I

I!Z

sileira, qu.andc ad<~IÜd;a, s• inlc;l.:~,trintll'<h.,,. d•pois de

,....,.~,

•••
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P•ra

POU"j\Qr"Afu dnico.

ahrito

•t .. teOillllz-ap;:.o· do

d•

atu&l

acervo de leia, .,,. r.Cil'oo;aa lR<;~aia que po••u.a.oo·ca..-ãter- da

COOI:Plor-

.t. .. nor"ro;os ccoUdaa· n11.t1 codificaotlot•

••rlko "

dtret;o

lllll<'ltollrld,.dll!

•I••

tncor"Par;olfatl,

obiiOl'VIltlct,

t•nto quanto po••>val, o procordi-

...,._to eatatoalote:ido no Art. 3B, V, d•at• .\..ori Co<nple..,..,tar.

s:ltua<;>llro IndicadA no p•ráo;Jr11fo O.nico
~ ~ 211:

A L_ol ~cv~, _

<I"•

~~t•b•lll'Q• d••po••fD•• o .. r . u

c~•i • ~ P"!'", ".•• .JA .,,. L•tont•.••.

'""'"'OO" ""'"'

n~o

....,. com t~loo.•' .. ntr•r

cu a"p'"-

... c~nt LI to,

titulo•

.-opr"'••nt•t.lvo• d;o• ...... .;.

po•ltiv~

roCl<Hflc;o. ,. lal ;:ontor1or.

do P 01 I•

:S~

Salvo dl•po•Lç_:to a,. contr.arlo,

a

h•l rov~•d• ~lilo

Du•ndo

!'iontuc ... t.~v~~~ ~0. IHr~lto

-.,,\i.G

p~inelpio

"l!"tl~\.lca.<!• 1:"~"

d• 01bsor';'llrO e aloaarv ... rlos o• saouln-

oa. t'+uloa.dav•"' •vld"''C:,IIIr

1.-

a I•L lnc.lulr ••oJo:o d• _.. O~•PDal~tloo•

.,.~

tes'crittrloat

ra•t•ur• pcw"t.,-•a 1•1 rovov•dora por11tdo • vlginc.l••

I 4.0

artloo· anterior-, •

a riu.,..radoa 11eoundo _.,orei""'

tituiotl, ad10lll<la o
•

do

reunidas a• con•oltd•çllro, orçanh•d~ e10 vol':'me• ld..ntHicAdO'II por

clad., e aco"' •uperpoo:l çao,

Tr•n•lt6-

a

~o"'

CC>III el•rez•,
Ar~• •b;"'nQ> di!

.,.,blQ\11-

p,.l ••

leia

eonsolid"-d•• e., c•da uoo .deleo1

r_1••~ ci111Ycti"Ã lndlc"'r o pctl"lodo do vl~fr>cl• d••••• dl•po•lgO'••·

II - fie"• d<l'sdct J;l •dot•do•, coooo

referomc1•1, o.,

t.ttulos

que so Sfi-Qu•'"' Adoo!nj•lrl!ç::llo_'PO:.bllc;al t19_~oppeuo\r>"'l Da(l

lleg'kl VI

In•tLt~i,ÇOO!~

e,

CDS

DA• Di•~H~•Loboo G.,.d•

Cl1'nel• e

Tecnol<>Q1~1

FI';'A~Ceir"aSI

Publlcld01d• • Pr'DP•O•I'Id&l

,.t', :S4

A Mo>•a da

C:IOIAra do• P..put•doa, ou a do

CAplt. .. l Est.- .. n,.atr"OJ

CDIIIf_rclo;o _• BIOr'_VJpotll c:c,.untc.,ç:to,
Condcu.. inlo• e lncorpor•çOe•l

Cqntr•tfls e !Jbr!ll•<;:ti'C!S_l C~.s:tr!olç~ !?•,vil] COQPC'f"attv~a

6onado Fctdo-

rÁL, n•o...-• tr•011t•~:.o • d.,Qivor4 .o.= ,..,,.poctlvoa •ulot".Õs aS prg_

'"<>i

po11I<;1Cct11 ,•pr•••nt.•d•• a_pa.-tlr d• VIQincla '!'••ta lol,, q_u•ndo nllo

D';"""'P'"OprJ.a~O'"""I

obsC!r-v•r•M •&trlt•monte .,,. r•'ilr•• n•l• c011t.ld•••

o;.-,.'ito Canst1tu.;lonall Direito Fln11no::eiro.J D•reltc M.>o-

Cultur" e D••poi-t.OIII Dofe&& N•o::lon•lJ Dalinq.,~ntt•;

rltl~l

A prct1urnt• I ai Co!Oplamant•r,

Ar't. :S!i

l>f~lo

Oftt:id d• U11L1to,

~on•Utulr.l

no fCH"n&to publicado

raferomdill

Direito Pen:"l e PenitC!nCi4.riol Dlrcoitos E•poecl-

a:l• de D•!l<:iant,elll Dlvo,.a.ORS
'l...,;ent•ç:ir:o de

dA for 01 • ;.. ser

cl•d• ,..,. lei• a,..,..,...,.,,. •ltar•çOa ...

llr"AÇ:ii:OJ

v'

Prof:lo;~O•"l

P~blio::a111

Ed':'c.o.ç:llo ""Rl>lllol

Erurroi"'J E11trangelr<HO e

lnca"tivo• Fi•caic.,

In_dO:.•):r_iAJ

Informi\ti.;•

- ", Auto.<~IIÇ~_O_I _l..oc•ça':' e Arrendamento da lmóvet s Urb"'""";

SISTEiiATUAÇI\0 DAS 1.ElS E ATOS 'DE REGUI...AM!:NTAÇn<.

t'I~.C""• e Pa_tent•sol )'lejo-1:'\ro?ienta;

tloto.lro I

. Org;ani~•ç:ir:o Ao:~ri•_l

Orgllnlz•ç:ii:Q do E><II'<:UtiVOI OrQAnizaçilo do Juditl;lirloJ Oc,_
<;1t1ni~e9llr0

do l."lll•l•tjv<>l

O~'li"'"'~"'.Vlll<>

Ut'b ... n .. l

p..,..tldoa

Polltieoo:!• Direito Eleltor•ll Pesos • Medid•?l
Art. :!:6

As 111'1•

•olid•ptJas •,

f..,..,..,.i.,.

lmi-

He~anç;as

F11m!ll• 0 11"nore•., Id<>Sc!l,l H•blt.llç:&o;

..,. SUcel'sOaO:I

CAPJTUt.O

Dlre>to A~tronõ!outio::o1 D:l~etto Autor ... t 1

••r-'o l'OIUnid:as 11'111 codiflc;r.ptlea,

Propriedade e. ~ire~ to! ~e.dsJ

con-

co~•tana~••- t:.Qfl•tlt~indo no sau, todo, Junt:amante c 0 .,

t:ess,o C1 vil; Proc"''!I"O P"nalJ
Prot.,ç:il:o ~o Conaurotdo;rr

• Con•tJ.tulp.llo, o C:Odioo l'll·•sUa:lro da l..ais.:

Po• 11 e,

':""~vtdltoci~ ,~.;1•1;

Pro.cesso

P..n•l

Pra-

11il i t,;:or;

e D"f"'"" d"' Econ001i• _Popul,.r; Rlt

cur•os Mtn•r11i111 Recursos Kldrlcoa; Registras P.:Obllco•;
norm"'•
O"•i• Rat;abal..:::id& por

••t•

~;:.

.Fialaço..s do Trabalho; R,.l,.çO<>!I Int.l!'rn .. cion•is; S•l.:Orio 1

la-

lai o::.;,.plem•nt•r; o CongrotliS.O N•cioõ;at

S.:.ne.o.mentoz S;a(rd• PUblic•J S010de, Trllnsplant .. s e

prolll<llQ"'r:' u•u• volu...,l! co010 CódiQOs Sat.Cil'i•i• ProvisóriOs; "réve>o•ndo, -

tAl •to, tOI:Ia .....

-10.1.

tanci.o.s Hutn;:rna•J SP.gur•nç• F'<\blica1

Conai~Rr"Adil• em •u& ilr"ti<:U1Aplko 0

Pa11 t•isJ . Si lv!col•s; Sistema

111 -

dois

~tro de dez anoa·d•

ano,.

ap4•

Mon .. t&r"; OJ

Sub•-

Ser.vtço•

Telnco...,nioc•-

oOeGJ Trt~nsp~ta:OJ "' Tribut•ç:il:o <> OrçamentOJ

ell&:cto 011 o::ódiQo" • .,. lals conple<~entAre•.

I 211:

Seguros1

V:i<;~l'nci• doiat• lei e

no .,,ni 1110

•

CA.da tÚulo cor.-e"P""':'"'r" P"'lo 111enos u10 valu'"el

lV- qu..ndo

11.

quantidade de l"'<;I>SI"ç:lle> consolld.ad• aob

• prov!d~nc:i;a indio::AC:A no p•rl.<;1r11fo &nter~o.-, .;_

provicório• 1;0001 .,,. cl"'m•l• eol:liflt:ApOea
1.eia Br••U•Ir•••

cedentaa, •s alter;açtlac n•,. loti•

~d:lficaçCes
e

n~o

"•d~rda 0

ou 11uprassbea 0 tarlko

arjam el•o; •crt-scilllos,

cor~o refarf~ct'a

.a int,.,.--r-•1"-P*O

as. o::,odilÍcaçe.s

co"' •s

vio~>ntE>a

subdiv~sDtu::

e ar'tigos

dA nor-111• eonllolidad&

IIIAia •• laia indiv:ldu;alh-ad..s,
VIl -

Art. ~7

As codio(:lcaçCe"' •erao

oro.-niz•d•• e

oundo •• n.,.;..., d•fin1da• · pef" aat.a 1•1 c..,.ple.,.ntar.

•

nw.. .. r.a.p:ro

QC't"•l da• dlvilõO.s,

d• consolid&ça-o .,.,.,.A trfetu•d• de lfiCido ., .-..,i.c,-var inte>r--

at.u•H:uod.a.tl
·-

valas:

p.a~a

a aproprl•d• lnsorç;ro, • .., a n•r.tr.,. .. idllde de
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As tndi<:&ÇO~ "!.rAflcas ••tabotl...:ida• no

t 2S!

loti • .,.~o suprt .. idA,. por oc,.si:Xo d•

t..-Sorn.,nl•t
VJEJ - oa =nflit..,. entre ngr-naa, apura!'IC>tl_no proc~•~<>: de<;~-

inte~ra.ç~CI

Art. 27

desta

da• tel• ao

te~to

~ ..

da• codlfic:•olr•• ou c:on•ollda.90•s a que p.art•<;>u"'••

c_,

nA

pubtl c:ao•o d•• •uas sep•r-;o.t.as _de atu.allz&ll'llo.

A ...p..r.at.a ;o.nu.al ac:wnulAr.t toda• •• an .. raoO•• introdl.l-

I ::!õll
tnc:o.-por-a~iko

'l:ida.s no te><to c-onsolid•d', no volume ou c:óditJOo d11111de a auil 4ltl-

de nor-ma d• canteOdo ou cbJeto;o a•••-lhac!o

,.quele .antclr-io.-..

..,t,.,

•• .....dl9llo•

•upr"iMido.

I
Antes de aua public;ap~o " sotp.o.rAt& .o.nu11l ;..,,.. apr.-c;iAda

1 4Jl

Po>.r.iorafo 4nico.
dOia co>.tegorl••

. •"'~'""'il"'dos.

Par.:. fln'll

de

consotidaç~o da• leltl,

·de a<;~l"egaç:to enu':'clada• nos Art.a. 22 •

Ot~"l'iivel•

at••

potla · C:o•l•allo

230 · aer:llo

Permanente

compet~nc:IA',

GoA!

p•ra t.- .. t....- do tDJ'I&

resp•<:tiVo, d•ntr-.o doe p,.imei,.os trint;o. dhu• de cAda ••••Mo lot<;li ..

"dlvis:tó" .. ".aUbdlvi'll:to", c0111 aa ae~tnt11"

l;o.tiva,

vedada• •m•nda'l que ,.odlflqu•., &s nCII"ma• legais •• qult A

.O:i aten:at f1: ãçao ...fo"Í-;;.~ .. d.a.

c:al"ai::ttl"iahcaa e finAlid&d•••

I - a divta:io, lndlc.ul&- 10travé11. d.,; or-Upo ~"'(>rico

d. qua-

tro diQito• 0 id•nliflc....-A aa 1•1• 01&1• IOIPorlanlea

1n.11

do direito integr-ada" Rll cad:a VOh.l"'"l

c.adA

•nu.al

qu&t.-o anc11,

aotr-lll:o - atua.llZ4dA•

por lllt!l.o d.a putllicag:.p

de sotp•r-At.a Contendo as lei• de t d tipo editadas no D><Dr-

c:ic:lo" ant-ior.
novãvel

••

do.!II.H;)naçao

c•d• voluma da codiHcaçil'o, ...-ticu.lar-•
aproprl~~oda

·~

as aaçOea d• woa ou n•is leis ra-

lllclonadas a u10 nunmo obJIII'\;OJ

li! -

o•

doi. a pri.,..:lrQa diÇIIto• do,nllm..-o l.ndlc:,;tl.vo d.as dl.vi.

Ar't.. 43

stres ser::.O oriundos do nll,.•rO do vol"'"• r•.:p..::tlvol

ou pelA •"pr-easlro MSubdlv.- 7

.art~go,., p..-.6~rAfo,.,
V -

A nO.m•ro

pod•r~o

tnc:isos, Alin•&•

v•das

••r d•.:dobr&dAs...,;

t

O Pode.-

E~ac:ut.lvo

•• nor"m&s

notl.a a.,tol>•l•c:>d""•

,..,,.lia

• .,~undo

.1\

a• c:oncolidAçZo"de todo• oa

ltens.1

S UI

de ponto~

"'"j.Q

As leia de lnt.W"es•• restrito
reUnidas ,.., Colot:ll.n<~"•"•

ou d• dur.ag.Wo

.;,.og•nil•d••

por"

::Ss, tt, fa~:ultiiOd~

&..:llcion&ls pa.-& as •.-.. gul•r..tnt~çCas qUot

te"'p,.,.;t-

llo

O proca•so dR con,.olid;:t.p:llq · ob•dacer-á

titules il'ldlc.ada no Art.
Ar-t. 3'1

Mlnl•tt;-

indicAtivo dA ,lubdivis~o pod<tr-6. ser' assoe:! .ado

.. CI d•' diViS:IfO pDI"

rt•

prolfiOYR.-.1.,· no :IImb i to-dos

e no pr-.azo' d<>" '-'"'-;ano, contado da v:IQf"nl:iA dotst.a lei• ob11..-~

r-ics

eatrutur.a

d•

-A crl.a~~o· de tHulbs

n~o

possA_•, de 10odo

Ap.-o-_

pri•do, ...,. reunld•• •ol> t.al• tit<llos.

legislat..,..a,

ordr;r,. c:ronol6oglc:& de c:•d.a esplli<:ie d• 1,111, observAda• .. os

o,; •tos dot refilulaJ'I•r>t&plll:o dot inter••••

I U

.:e9u>ntes cr>tt'rlosl

.-..strlto

• ..,.:llo

r•f..-enc:iados DOI volu~• jlublicAd<> anu.almant•, sob A responaabUl0

o!lad• do Minl•t.•r-lo d& .Justto,.,

de

1110d0

a lndlc:.ar 0

per órQ11o do

n)o ,..,,."'o u•c:tuidoa n•• colet:ln,..a•l
AS .. ad>d.as prov1s0ri<~s

II

serllo

lncluido"" junt.i.... nt.e co.,

Art. "44
Ar't. 40

As l•i• CO-'Plement•r-•io r..:::•berMo duplA

: - :lntsr-c•lAd&s

.,~

tltl<to d.a

C"Cir>st.i~l.ligllo,

~tr.aYts

'

Y.loraAs con~lld•gO•a d• •tolll d•

rcrQUlA••nt•9~D de alc:ar.ce o•r•l•

de c:.,....A!õ..

tcr-gs tlpoorAflcos dlf<r'"'"'":l.,dos, i.,..diAt&monte .após

A

••t.-utura. de titulo•

d• ~onaclldagao de leis

Soja de•oonvolvidA P•l<;l'· Co/'Qr•••o Naclon'Alo
•~•olbllid.ad•l

P•ráQr&fo <lnico. A ~:onsoltd&OliEo tnteor•da

..,..,to

Art..

41

As

codificAçO'•s
órgllc

do

dos volu,..s c:uJ.t>S nor'm2s
f~<:açoea

•

qu.e

o

m..,tAçl'o 'ller.lo obJ•to .,d~ &t<lallr•9liEO

.anuat ... cnt.• per

coo.

0

respl!'itad:.
dupo:1a Hvo q,,e est.t>el.,ceu •u.:o.

O Poder E~ec:utivo p'roil~ov•r•• no pr•~o d• u• &no, •

ta.- do "'"auri.,.nto do pr•zo tndic•do no Ar-t. 43, • 11'1te 11 .-,. ~0 .d&s

,.ist•m&tlz•~1IOI

consoltd.aoe.s

••r.Wo

.atu.alizA<!As

sl•ilar

•o

,""'-'ai,

deline"';do nos Arts, 41 •

de &toa de reoul•atravt• de proc:edl~

4~.

re"OII&gao .,.pressa da• dl•po•tç~•• contida•

Conor-,..•so N.a~:lon&l AtrAYtS de .-eediçlllo
t•nh""

a1110

obJeto de suprot••Des, ooodi-

.

cu.... ac:rtsct,.o• 0

'

CAPITULO VI

lliSI'OSIÇtiEB Ct,MPLI:.f1t:NT/\RES

t

tR

o~ proc;.,dtm.ntos ••tabotl•c:td<;• nCHO Arts.

24 •

2?

de•t•.

1•1 ne.-llo ub•otrv.uJo" o.a •tu.•l•••o~o a .. s <:odlfica.90as • nA con-ll

Art.. 46
çl'lo

a.-..

c.:,.•p•te .lo 11~ .. a ot.-etór.a do

co~O'""'"~c

N•cion"l & "do~

Ol!«iii<!As neçiO ..•&r~a• par• a r•alu•çlllo, d•ntro do pr;o.~<> d.,

u"' ~~;no d• '-'IQ•ncl& n., .. ta l•l,,d& atuall~ ... uao de>• cOdl.o;~ns, da con-
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o.otltJaçac d"" 1,.;.,.,. d• ... ont•O"'" "" c:ol•t•n•• aqul d•flnld••• b...,.
c:o 10 o par• a""" atu 11 tuaçao ~.t"'lf"'Atica trril bl\sW •nual.'

qu.ase•tni!Kit:õl•nte .slstalhati:o:çllo de

c:,,.,.

t•r p•r.,.on•nt•,

.o.utcmomla

admln1stratlv•

d~>c••panho

p.,,.., o

J~..-l"t•s

-

l;oçtl•s da
con~erir

dó\s tnru 01 btncta• d"'f.tnl!l'"s r>•stl!' •rt.too, '""'dl11nl• o remani'J<uoento

noso;I\S

leis

e

• p.arlal!lent;ares e"' favl:ll'" de norm""

ar.

po•tu-

c:"pa:~11

di!

. a cilllC!m;otiCida<Je ol ç•raç11.o, artlculaç:llo .,.
•alar e>rd•m

"'tu.att::ac~o

de

1\to;;os

lR'<OJ•ill no SrAsil. H.f. cl!rc.a de vint.,. "-"""•
~cu

pr-ccedondo a introdupM de

c:-lMJorolldo prgjeto de lei

complc-

Canora1010o N"'cional; sobrs a l'l•C<IS.,id:o.de dtt .. ., corriotra• ""' çr•"'"'"
F•derat '- l.""t.fiAI-", do C<>ro~ro d•

lnform•tic.41.

Dado" - r·r.:ODASEN •

órg:tro• tf.cnJ.~;.o" e ac:IJllnÍ•t,.:ati·,.,;,.

dot

outros

•

PrCIC_<ri',..,.,.,,..to

d••torç~s ent~o p.,,:c.,p~íYei•

de

ro• •tu•çll:o leÇ~Her•nt., "'"' C.Oou.....- ..

dolO D"putadg" e do .5<>nado Fed.,:,-al, no~rcad• por _pr~cl.ri•
U:.:_:o.ç:llo, or:o.nde

r'!'co.-r~ncia_

ln,.,.tis~~t.t6ri?

•

sistl!m;o-

rendimento.

jUrist• e •K-t1irolcl.-o "d• J'u'Ctiça, SR,br"A F•gunde .. , por "UI!.

0

vo::, "'" entrevio;ta conCI!dida

e~

1"172 ao;;o Jor"ro.;o.l O Es.t.,do

~

de

'

P•uto, a1111inal o;;our

"UtloJe era di•,
nua"" to;;odo "'"""'"t" relev;onlCi' u.. int,...,,,;.,..,
coletivo f tr 11 t.,d<l pe>r molltipl,._.,.
e dE!'<.:r.,t.os-lel.
0::
cHflcil oo<:>~g l'pOiltar ;olg"rn
seJoo obJeto de uoo só "!t<>
lr.vls.latixo, coo.o .,.,-ia eonvconi<>n1e".

'1",.

Er:t.A lorl .. ntr:or.lo '"" v5<;~or nc pr•~o de noventa di;"'"•.

48

"AO"t.

Contar d• dat• dor"""'

Yiva11>01>

•~o

d•nosas conlleqUfnc\ .. s, coro,..nt<!U o _i_lu•tr• J_urista<

publi..:•~"'o.

"tVJiv..mns •:r;magados, Cll no;;o,;s.o Pai•, pOr" UM •c.,.rvo lnco;;oo•r>Ul_.
r..iv•l dr. lei:r;.,. dc:cretos-lel lp .. ro1. n;)la fala.- d"' rP<JUl"oo~n-,
t,o 11 , in .. truçtles •tc.l que torna
pr•ticMoente lnopo11s1ve1,
jol "~" g:lço 110 r>e>vo, "''"'~ lltt cao;,:r;noo ao;;os ttcnico'l! CC!fiiiCHl'ntes (advoo;~Mio 11 , Juizes, c:on•ult.orell), o
darolnio tr;onq'.lllo
nl\s ml\ltr;.,_ • ....._1• i"oedi"'t"ooe<>t .. l>g•d;oll. ao quntldl"<lO d"
vi<lllo. •-• 0:: fun<l••urntal, nllo ;openoos r>»'"" 11<fvo9;!-dou "'
Juiz••• '""'" p.-.roo o povo.,.., •i, a. rc:-<h.<ç:O.o <1<>., tto;;tot> IC'<IICl•tl"O"' • •too d• ce><f0Puls.1ovel.
E.. IJ.,...a "' Aploc.:.~~o u .. s
t .. ls, '"" oouiti:os ., ........ ol<iJ" " ore~enç• do ltcnicc que oo•tulll lndv<><;~•doJ ,. do qu,.. juloa '"'"oistr .. dul, o
•d""'l
P"''"•
as relaoi:>e., do dta-a-dia da vidl\ t que a maior """''"'"" de
pe•so,.,. pos 11 a entondiO'r de onde ""'IIC:e<fl, ero que cono.lsleoo e
att o<oll,. v~ os !OeLn: direitos."

tempo novo, Ulll l•A>Po da r':"="€t:,:up::!:~;~ d.:oz. lnst.1-

u ..

tuiçtle• ofund,;unentaj.c dll s.oc:iiodadct
l.n•ct•issivoric:.

""'''"'5otl<>•

n;,

de•~r.U.ica, Ulll ta~'õl"
e:~~t,rulur-•ç:llo

.,..,

1"''"

qu•

do11 in,.trumentos.

C'-"<t"liOo .... ·vcrdil\de, .a .. n.;\li1õl> ll&lc AprofundidA da

probleOIA-

tica "I""""" se Iniciaria "o'" o f'roJet<> d,. Lo!i co .. plen..,ntar n$1
~<171,

do

"de> n .. put•d<> flenrtqu" T.,,.,.,.., cuja d•tA1h•d"

vllo;;o c .. ntinuA
urQ•nt•"

audanga11

raquerlda,.

legifai"'Antas:, de

~~>~;~do_

coropraensJ:vel.~.

l'lt.o<IAfiÇoliS

aool>>gul<S ou loopr-ec:l•.as
t~v;;<s

a

4- •

r-.estrt.~turao:llo

a torn.i-lo• 1uois
que

dor. procssr.os

esoto!ovoi;.,

.arUcul.ado&

o

:i .-poço"'' o o•oprego do for-ou!açD<!s

--vi.:~blli~.a<lor""

.JG irr-o10ponsoi>u>is inicia-

populit;t•s -- e do f6r•.ulas cuja COtllodiçiAde te,. cc:nno p.-eço

d"u<><"<;~•nhtoç:O.o

erótica

d;o•

da orde'" leoa!. Mudano•• qu" leve..

leis

efet.lv.,.,ente 001 vlo.,. •

a ......

_.

•t~l\1

n• .,;alor par'te

IISJ>e<:l•l,.ente

dos

,.,,_.,ltlplos

1\Sf'ectoa

que

naquel•• qu• apont•oo para • cample::idade,

redun<lllm:l•. • •r-Uc~laç:llo qu11s• •no1;..quica dA l~lsl•~'-o
leir-~

--

piar"; .a

~riÓ..idAd• •bcol~t~

br•ci-

~reqYentamanta: ,..,ler1,d• co"'o ""êipoial lellis.l•Hvo" --.;

d.a

;...,for,.....l·a~:to

do• oott.ad';.. d .. .;l.abo-.

rA~llo • s.i•te.. ~~;."ti2aç:t0 dac leis. 1\rgunntnla 1111lea

.-.. vislllo

siste01atiz~o1lo

....,.., 11str-utura art.lcul ..da.
Foi sob os auspic:io•Cis vent<l• d<>•••• t.1u1pos quEr a

•bOr"Cia,

1,

ju•t1Cic11-

ne~s•a

n.ovel

"VivemO$ p-vec;~.,-e-,.eia CD"' e> tumulto, po;;ois, na ln_trincada
:flor.-!'lta liE'Qi:sl.ati"" n:ao hã '""Is .. ndertr~o,
au .. of>l• 0 .
....,c;•ni .. ,.e> dor refer~rocia• qu,. <~•ve rcn•pondf!'r pela l'd~uad& e
pronta locatl~"~'lo das dlv•nJ:o.s cAl•gori•• leglois, •••
A tar<!"f.:a d.a rttfor•• lo?gisl:atil•• roo;;o• par'ece •ais trAfi!ICil<"'<l.;nt .. l
,. urgente do qUOI A da ~fo,.,.J! da L<õ<;•~J",til•o, .,1 11 0 .,,.

Cgnst.lbÍiçllo, .,olis do qu<t opgrlunam.:.nle, r"llst.r.b<>laceu as prl!rrgQ&t.ivas do f"odDI" LeQiSiAtiVCI 'CCiftlO AUlcr"id.r.LJS lvQiforant.e S A<)<lflt.O
co-particip<>

"" forrau,laplln;. da• politicas

~n)bl1<c••

do P.o.h•• C0<110

parte d-e~11• lnoportAnt• dessnvolvh.,:tnto, d leq••l~do.- conlõUtulnt.o
fe~

in•IPrlr no tot>:to co;;on•tituclonal a el{i'ijlncia diP quo ,.III pro..o-

vcn••o'a norlh•t:i>:;;<p:ilo, .. tr.avlts de lo:i <coonplaraent•r,
so•

•l•bor•o~o,

d'"

r...:f•v;loo,,

•ltari!OV:IIo

•

do•

Con11o1td"'ç~o

olli%

prQd~.&ç~."

prt1<:0"10~lt ...

u ..,.

U'>'C)
c:•••l.r1a,

• oppllo repr"ellenta, por •i ,.,..,.,., "''"" c...-act.erlz"'o:tu

d• ·p.-i...-idad .. ,
nar...

vt•ta que, ao •trtbuJ,.

c:ornple,..,nt•r ,. Co;;on•ti tu i

ç~o.

á

... t~trl•

o

r"D:spei to i).O itlt .. re•ce •ai s pronto .. l .. ed( Ato do povo.

Masaoo que aind.a n);o tivés•e•>o,. cuidado da raodcrroi:.::a~~o do
Congro••o, dG'VE!'r"iAmo;;oll conccmtr-.- farpas e osfOt"ços na r.-f<>r....,l:av:ao I e 'iii oG.I•ti v•,
procurando .-.. cl on.al h:•r" •
1 .,. 0 tslaç';lr.o, •tt "'"'"'""' Anton:o d10 &Çiili::ar o processo laQia.l•ta....,..
E"' outrA• P•lavr"-"'' •pri1110ru- o produto, ant.•• de cuid;ar da

c...-Ãt•r

d•

o t•ol slador doi KOU tndic•do

q!HI ""'"' forooul"-071<> d•v• pr•ceder .. d•• outr-as lei•, o:a fi• d• qu•

V:tO -

dl•so, ao •naiJ.s.;or- Os 11ales bi6sicos do proc•cso leolsl.r.-

bi"Asitell"o, O

U<.~10lr1111 P•l"lalh~n.tar"

llrtiCula WIIA C.,.&Ctllllrl>:.:I-

cinco. grupos, qu• no• pa.-eco perfeit.•.,ente

.:apropri.r.da

..

d••criç:loo des- proc: ..sso e,. no;;o•so;;os diaS:, .a s.aber• a) o •l{ce••o • .
-" prc.ooi-s.ctddada ·leo;~i•l:o.tlv•; bl a dupla vtol:o.v':l<> do prlncópio d;a
unid.:ade t ..oal, c.,. 01Ultlplo•
t..-a..,.,.,el.dad• 1~•1) • a

a••~nto:s in't..-.;~rado•

,.., • .,.. ..... unf:o

""""• s6 lei

dl•t.ribuldo

por

(he-

v"'"i••
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lc<;~•l•J

(p41"&leli•.o

proc~tsr.o

c:J

o emplr:L•mo •

d• suc:ess):o d&s leis;

1rra~ponsat>ll1<l;o<l•

a

'

dl o

de~cmtr"ole

g

IJ,

_t_u....lt.o

,cont.r-.lt"i.o"l

1!111

cr

tl!r;<)ica lt!gi11lativ.a., SGU!l

•l

pro;r!'ssl.villl

arqu~ncmtos

marÇiin.&li:c.aç3:o

ra~:oabil:Ld..,d• •

der

e><~

lo, pon<!er.a •1•, ap6•

o

c:l.,rez.;,

aeervo d1l leis

•

•

i~opa.-tSnc:l• d~

a

un~ pr"QC:tr'ló ... O

'""i tos

d ..

dos

no.-"'""'

I"Oigul;adora,.

<lo

procusso '!11 ctlabOI"A\':Io, red.,.ç:s-o, consolid.>.ç:lo" alt.uraç.l!lo d"'s
1••" •t_,.,.,.,. d.,. l<H .:ompt .. ment.a.-. T•l .. ~lvidad<t t, ...,. dUvid:a., d•

L&<,;lslatlvo

~rantla

pr•'il"'"'tl•..., irratoc:&Y•l•• f'o.-

anfo~liz"r

existen~es

o

...:p_orll'nc:J~,.

polas fr::u,.tr,.nt ... s

no ..so,. par-l;a.,.,nt;arÕs, QUOI er.t"' Congresso Consti.tuint• fez Incluir
no li:'JCto d& Con,;t.it.uiç::!o • •>d<;~Ónc:l;:a de

d&

no delin•amlô!nto da A..plltudo;t

dlt tais quqsUnt• e do """' imp&cto ne-?Ativo !lObr.,

•'ao

rllf~r.,nd.ad.as

"'ente

0

=••i.onado paolg's.i•t .. m.ltlca uso d& el;lausula "rllVO<;I""'-su &G dil't'O""
siçrles
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Slt •ull.,e>lor

urQ~n.:t:a.,

ral .. vlion.:i.:a •

•spa.:i.11l10untll su I><'Ulom<l,..,o•

"ar b""' •sta •tap• d11 .-ovi;taliz•"~o d•s .at.;_.id"d""'

.:oooO!-

laglfar-.r.nt•s

do Conyr•,.so N;:o.:iO<l&l.

dll' dG"p...,-&ç:l:o .,. co,.so-

ltup<>O-s<>,
"t:o c-po d.o. l•9isl.aç::lo, m•h; do qu1t c!M qu;dqu.. r
outro,
pr"CC1l<.:l" ,....,.. ,...,,.t,.;obelo:.::idos o• v•lore• • padr"be" d& uuido><:h>, dA oroJcm., d• di•c:iplin•. O l•'P~<'"t•vo c:•tcoltól"'i<:o d.,'
nos:s.os t.eoOJ>os
t
11.
sup .. o-•çllo do om.t..!oglo d• pa'I"PlC!Xld.r.d•
llt'<)al. A 1<>1 qu& .a todo:s. o • t.u<lu di•h:.lpllna,; pr.. ci.:.:a ter •
... u.:. próp.-ta dliEi<:ipllna.
A a~Hl-inct.a do or-611'" l01g•l con<lu~ IA'
inc..-tc:-~<>, e 1tst• é tneomp~ot.tv~:~l <:OIIl ·• '"e<;IU1""1'lÇi:l.
jur-ôdlc.a 0
t!i><o ,.,. torno do qu;al g.-.:avit&•R "''"' r-•l•çtJir& qu• tn:s.trum<mt:o"' lod.:ar;; a!l lll•nlft!Slill,lbC!S d• vid.:O "''" SO<:IOdi:l.dot,•

,tl.•

~ad':•

"'"'"•

portanto,

!lobr•ludo,

t'"'s

n:lo ;:opanas por- quust:lu do ,-..,c:ionali--

_Just:iç.a. ~" l.n~or~s"'" d;:a in~t~~uJ.ç'".:lo ou da pra<;~IOatl,...,,

hns,

dll'

i<~op...-;:ativo

por- so.-

;:altl1r.o.ç);o

dOI

.:onstatw;lon.al, qu• s• d.,.fi-

1•1•_ ct>1i10tantt.os " I.IIP ordcnAQtru.

inte,.rav'llD • c:Dn,..,llct.a~).o dD• teHtcs ie""''"' v>,.,....t~·"' b•"'
'"'• a•t•t>•l~~"g•u•

qu,..

""li'"•"'

co-o

da boa t6cnic:A l•lli'"'l;ottvoo qua "'ll'"ll'tJU-

r"'"' .:aas .:odll.d:ios 1.111 .1\I:<IISSO filC>lit•do l111 nor10•s l11gais' qu,.. r~
"'"- su"'s relaç?l<IIS nos vN-Io,; .:aii>pos <;I• ativ>d.:&dua. so .. ont• &Ssifll
s~ .. V~lld<;~

pr"'t..,<lor que .,.,., .. ,. l;lomtQ

e1d.>.d.:aru•,.

•;obondo

o><~r-g•

co• plenitude a

,...,.,.,. do.-<tlto"' • t•ndo, ao mos,.o to_.,p_o, '-'"'"' nr>ç'llo
t. .... btOII

pol•

.:u.>.

.,.,nç'):o ...,

p~onun.:i.r.mento•

•

c:on'llub!IOU•neiado•

no.

1>1"0J;,tot<

ro.:onhct-

d• 1•1 eoi!IPI•01ont•r lntro':luudo.

p<rl<>• Sen;o<JD,-•• MARCO MACIEI.. • POMPEU
"'"'s.in•l:a..-

qu• "proJ•lo t

SOUZA. 1"01"'

DUtro

l•do•

i':loV•dor"nO qu•.tange a c:t!rta..

.ii"•.:.•,

~.ais .:~

A ar-ltculaç'::lo U• uraa ••t'rutur.a b.1•1ca p.ora as ICPis, o uso

•

c:a.-.r..:tllrhaç~o

1)€

d.:.d•,

das l11i• qullnto A sua

.

'·d•flru\'':!0
... tual l

fln,.ll-

pr~p.-l;a

•labor-a,11o,

eploraf•• • ..... nta,

t.,.OIPCIS

do

pe,.o:ppct.iva d"-.
c"'so ..de

a_p~"t•rg~ .;·••t•b•l..-c:iou;mt'd de

qug

pro<:•11~D. legh:lat.ivo.

Tal

~ .. •ais. f.1c:il co110pr•ans~o pol"" d,ídad!los, 'qu..-

prGil><i•tent.••~

Ela

•

par-t.•

obJ•liVO'IIi

nor-~nat.va,

in.:lu-

d"'

d• 1•1 • .a- inl.loc:aç).o do inieto da

1•11 • p-ar"t• a.:e•s6r"ia, ln.:lulndo a dal• ela pro....,t-

-

proJeto ,.. 'ap6i.a l!<l--f'r"ifss~JS~olito d• qU•
l.elf(f..-ante!l

_o. phmo

do,Cof>O~eiiSO N.o.cion~l

dis'llo,

..aior unUor•tdad•

~

do" <li1Jlontaro l•gaisl o ,..,.undo 0 o d• i'<lcilit.,.r'a •i,.te>-

visto qu~, SE' iiC:Olhlda no,.s• pl"opos.t"'• O t~c:nic:o

c:onsolidagbo•,

"o.toer6 ttu• 'IIU& &t.OII\\'lro

~;:onllol:l.d"'g'ltlo

d•v. .:on.:•nt.-•r-s• ap;,na• na p•,.t• no.-...atiV,.,. (lniea po.-çllo A s•l"'
o

cm~e.-c:iclo das pr•r-

r .. qu'""

•~otrutu,-,.

•nvolvl<fo nas •tividad•,. de

.

.

d·~l"'

gl.- v.lorlo,. prop6,.1to,., O p1"i,.triro • o d"

"'at.i:l:al;llll<.o do nO:u:lco nor .. ,.tl.vo d•• nov.r.s lei• na'"' .:odlficll\'Oe.: •

_e_s~c:_ial,

Ju,.ti\'a s~tJa. conve.-g•nt._.. • int.C!I"'COIIIPl~•ntar•s• Al6•

ln_strwoont.ow.

cap:a.;:R" de r•v•st.ir- tal proc:,!IO'IisO d• .:lar•::•• orgllnlz:.o.\':m• ~r.r.n•

parlnc~~. •ist ...ati.:id•~• • .,,.tabilidA<ht; N"'st•"' novos. t...,po~,

~onsÕlid.r.<i&J

o

'

t...-~;•iro,

.
o 'd• fDt"gar u01a clar-a dlsso.:ia":So
t!ntrtr

os "•sp•.:t.os ,.o.-,.atlvoS i::on•><O'IIi aD objot.o d.:a. l•i
A ad<ainist.r"'"::ao d<>
<:~•ral,

po~su,...

sua

implemc~taçlilo,

Jntcr••••

li,.1tado

visto

•

ct

.,.t.C!s,

c:a.r4ter tr•n•lt.6riol • o

q~to, intiMD-on:mt• ~.lll.:ionrado ~o anterior, o d•

N.:ac:ion"'l n'J.o podof c0<1tin~lll'" .r. con..,.iv.•r .:o.. ·inst.ru,.,..._-

,.qu•l•• liQ;:ados

q~

produ:o-ir,

l•is

qu• ·abranJ•• 't..,.l>.;. o d",.lln•ament~ do -in10trullfnntal n•.:•,.•4rio .i.

t.<:~s.. in ..d..-quado"' .,0 .:u,.pri~~~;onto d• sua• atrJ~ui~t:!s•_ c~--~st.'":'l~_:-",;

.:on••c:u.l,l:to

doi'

,.~·,. gbs,~l•tas,

••qu•Cido.

•AI•tll disso, t.•l .,,.t,rut.ur-a .Javor•11• ~ .:ria"llo. d• u.>a

.coa

pro.:•dllall"ntoiO c&,.odos, ru.s art.ic:.ulador.s

d ..sorde• no d•t.•"'• d• nor .. as jurldicos do P~al'"• ou eaa
"'l1cas

que

.r..Jront.e• o no,...., povo,

d11.Jicl~n.:l.as

.i""to, re•utt.aa ,.,. duplor.li.Vitl illa<;JOPII e .••
.~...

abr,.n<;~fnc:I•J

su•

riC..iila•

t;..t>6~, p;u:a • ~i.ftca"'llo de..,,.,. ord•<a Jurldica "'"'que a lei e a

Cor:l<.lr••"'o

sua

-

ir'lc:luindo a

'111•0'1100 a no.,in•":ko da autoridade qua- institui o ato .:0111;0 1•1 0 •

c:i'Ada lei. lndividu.all:z:ilda.,l1nt•, quw- no d• "'"'a int.e..:

or:a.":r:o AO va•t.o "'.:c.-vo d• 1.,.1,.

r<><,;~attva•

pr•Uíolna.-,

pr•''"bulo, • c:wa.:t•rlz•~').o do•'

d~

1-.plu,...nt.•~'".:lo

•d•qu"<l"'

po>.-a •

i~~~;pre...:lndlv•l p•ra qu• s• vti.:uh•• as l•i.l sob-.,;

t

PIOI"'tC!

~roc:•"'•o de 4or~la~:.u •·•i"'t.'""'"'tiz:a":i'ã -dO~

v4rio$ 'tlpD'II d• 1 ...1• Abrangidos p•lo
inidaU.v"'

to-•

de r-.=on•tru•Ol'lU:i d• PlenHuo:!e- dQOIOC:.r.1t.l.c;a ~

•d•il- qu.• s• C:CK1t.inu_e
di..Ciplin•dora•

0-

da l•i e • tndic:lltg);a

...

in.:luindo:• d<1llnlç':oo d• ,.,..·pon•at>ilid"'d~,., a aloc::a.ç.!lo do ..,,o,..

C<><h f I<:AÇtlos, .:onsoll d<O\'ti<IS s c:ol•t.õlniiASo

A ra-r::llo bl.slc:a de noss:a. inlc:iatl.v• :.foi " .:cuwic\'~ • d•
novos

a

indÕ as doflnlgb"• lii'Q.IIis lP o ·tC!Kt.o dA lC!'il p~r-t.•~ c:O<IIJ)l,l!IISnta\ 0

.

d!l' ;.,st.,.,..\Uca pAr"' a consolod.>ÇI~O d.as l•ls • p..,.a a

~a\'~ O..

O Pr••~U>t• proJ•to sllt ach• diVIdido ""' q\l<ltrg part•"'• produto'
da apll.:,;o9~0 d•& d\spo•lgtl•• nor.,•t.lv•• qu• ••t"'b•l•c:•

vi~ln.:ta

no

elo ,...,..s

no.:so JII"OJC!to •• bon•fic:la da b,;u;o od~flc&d.r. polas pro-

qu•

cu.. pr•.

pre-c:i~o<l

justiH.:•çO•• dC!

pro.Jt!'lo• d• h•l· Erotr11t•nto, .:onstitul •d•v•r d• Ju .. tiç.:a
CIII'"

sua

c:omo agor o a quo<a rc.:or.-er P-"'""'. g..,..r.nt.ir os

.....to da insU-t.uig'ao I•Qislativa.

~~

ÇQnduta,.

qu•, •• s.u con-

ins:otisf.at.<>rlo, !"..,di.-

•fRitam.

pretendidos,

a.:p ...:to

dlnloll1.:"' apropt"iAdil!l p.o.r.• a reedu.:a\''110 no
slndo

o

proc:orssol

indu-

oc autOI"e .. de 1•>.• a ,... pr•oc:upar••• prt ..... iro, c:.oos a c:l.,.a

dCifini":lo do obJ•t.o d,;. t ... i ., sua b.,,. •
COM

~ovo

frCtqllRrite..,;,nt.a.

.:ont•6do

.:on~ot.it.u.:IDI'\al;

s.~gundo,

no;..:..t.l..,.o d& _l•i • cua art.icul.a"":lo c:o"' as l•is
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to iiD que_ ~<;:orr.,.. co• ••
1ntcre::s~

A •part• pr•llr;~i.n•r• lllo<;Jlob•
fi1::•P:Io da lai
r•gul•do

.1t lndi<::•~:to

III'

lt•i

p!>l•

d•

o·• ~cm.pci-J.,nte~B
11ua

b.as••

ligados .1t 1d•mtl-

lo:q&l,

do

pbJet.o

l01i10

de

Alcance
T~l

p.aro11 ii maioria d.as pe:;so.as,

(11!1""<111,

difcnm<:iAç'llo

n':l.o

po'""""'"'

con5t ... t.açi!io·;- que "'"'t.i

roc01nte, te,. t:uacltildo .a Art.lcul&ç"'o

c~

lonoe de
de

Março de 1991

-do;

propost..,s

o:ntrl:' estas el!pfc:lco:s de leu: f-Ob vl.rlo• .argu-

a da abr"An'illfncia dA• ,.ua• dlaposlçbas (qu.,•

ao:r4. afolado), ou ••Ja, o ccmJunlo d• •lctmQnt.C>II .foro:~al• que,

pcscuir c:o.r".S.l•r normativo, lntagr;om A cnotrut.ura daa 1<:1•· A ncn.a
propo»t• • do qu<> t:uc;. componente,., cOO>

do,.

•~tcep').o

da

c"rac:tari-

do e>~.~Jeto., d.a :o.branÇ~Incia da lei, pasSC'Ih a ~~~r~l.c:~l&

zaç11io

atr•v6s

ob 5 to~~nte

dot

••

pr-ccediRuznlos

iO>Port•nteB

p•dr!'olzad.,.!_. -vfst.o

qu<.>,

n)oo

fl.1t1çba~ _po<'··c;:í.,,, cumprid;o-., •><io:.to"'

raztu:• <le or"dll"' prátic.Õ. a ,-.,.cc,.ondá-1"•• a •.:ob...-• ai os

proc.,,.-

t•mbé'"

de Dl""!en prãtic.a, I

que el• fac:lllta os tr.ab&lho• de con-

col1<1açao • "'Yit.o. o dco:sper-d1cio

i:o<~~pleoddâd.:.
~o

--

•

fonte

diL'

desnec.•scN"ia

~"u. iõeda ooubm'"'tlltr -.:"c la-1 ... da intCreC»Ióll rÕ.-,;trito

-·-

ne&n<g procoilssó de> codiflc ... p:ro ou c:onsolldaç!lo

produzidAS per& vi11..,. "erga

qu,.

ao:

llt'is

Dllll'><l,.~.

sos da cir;t-:.Uzaç.._o r•qu..r•., cotrt;o. p,.droni:aç:to do,.; elel<lent.o,.
idant.ltl~::-1-dor"'" l!:o.s unid41d~& inta<;~r41d3.& .:.o's.icteon:a.;

•vldl.'nt•

de"p"rdlc:lo

o

fAY<>r"ece

•

b)

formal;

o

cl

c:on11.olidaç::&o, ""'". prAtlc;afó

a

•.Soçllo · d•
diHc;ultA o

Ct

As"':i"'• d•<l• a 1nconveni•nc1a d .. prodw:1r t::o.:I.S 1.,.1s seM. nu!ll.-

c:on5titui

<lo c:ri&llvid41d• "" artic:ulaç:ro dot

,..r.,a~o:nte

c:OfOipcnotnt,.'• da c•r•t..pAdrbes

u11.o

r.aplllo, --visto qu• as •><p•r11fnt;::l•• c:om .,.,..., nftodo tlha
••lt>•do

sou

para aso leis d,. clc•nc• ger•l,

opt&IIIOC

Por

identif:lc4-1a,;

dendo o r•spec:Uvo nCinlclro. T:ol ri!'Curco d&verl.
No quo t•nqe ;o. tais componrntes, ;o.& mal ore& novidades Introdup•lo, proJeto sllo • s;l.,pllf'icaç~o dA •p'gr•f•, a_ adoç:!lio

dll nwnora9~0 seqllonci•l n1lo rctnov•v•l p..-• ~odes
leis,

•

di&tl.np'Jg

lnt•r•••ot

•ntr•

DI'

t.lpos

tlng::to .•ntr ...

...

a..u

pr•.2•-

bulo • • oKpllclt&I11IO do obJ•to • d• •br•nçlnc.t ... d• s&tUs

•t•1to~
~ •.

A

d• 1•1 (co••plamont&r, d•l•g.•d,.., dcoc.roto-.J.;t•Olslat,vo,

11'\olõl proo~~~.tlgõ<~ltoo ~c.l!'u-noso

lndic..,ç:ro

dlspoc.IHvo,

cad.O

~•1,

visto

••r

do

da-&n.,tcs•.ir}• • rudund&nta- •

ll&pf.lciHcap:llo d• d"'ta (dia, ..... • &nol d• oprovap::to do
t&1

;o. "'"'•""" 1nchdd&

0 ..

.;ot.o

todo•

os

t.ipos

d• l•i d•<:orr.u da

p4rt• f1n•1 d•

s~o.sndo

.';l,oo

qu"'. .,lnt .. :lz:a a'!l

confu•~•s

d• .ooo• dHerotnt•s.
latlvoG

t~c.nicos,

•o

fund:ada •oo

.,.,.,.w,o

t"01po

•ntr• •to,. cooa -o .,.,.,..,., ·n.:...õrc,.-·;nas

Alot.,, di•so, " quantidade d.,. tl<tc:reto:=

d•

a C:DnCitPII':ID do proJ•to, t,... COIACI -flnali-

a

1.1111

lel, TMl crientaçiao PD!"CUi tn.uiar~• vant&<;ltrn&,

c.;oda

-1.0

~tros

A

diplo••,.

leoa1s; 0 a de foci.l:l.lar os trablllh~,. d•

cl•ssiUc:.aç'lllo, indeH.;oçllo <t arq..,lvillllento dos te:!<ti::Js

leg.ais•

(e ..

-·p•squi••• l•çalÍI. ·AI R"' dl••o• entcmdD•o• qu•. Ali. I ai•_ &cr':lo

~Lttt

&vali•ç'J.o. das' prl.tJc;.a& l"'Qisl.atlv.:o,.,
dC' qu., til< I proc:•di01•nto
1
f&clllt• • locodi..:aç'llo dos d:lpto"""• lotQilis, ·• ot.u;a indotx.;,ç:ro •.:.
sua r•forrenclaç':l.o "''" t•xtoso loo•i• ou

condiç!to

coooo, por lt><IU>plo, a d• .,.,.,..,j.;or o ~ronto rec.onhacioiOmto d"' 'lei ••

-\hor

r.,l'>ovl.v•l

p~trccp~'llo,

C.,od••tl•s

a atribuiQ::IIo d• ..,,. de&illn•l:.ivo pr6prio • p::ortlc:ular- 0 da

i.d""ttf.tO:icl••"· J,or titulo•, 'como ·"Lei d• Grev• do• Ser;vl-

dOr"•s P<lbllo:oS", "L•l de Elabor.:ç::lo a E><Ocuç"':lo

para

dis-

-

pr•c•dPndo"' no ....tn•p:o!o da •utor-ld:ad• pro....,LQ•c;lor«.

1'1 «do~1lo do cist"""a d1> num•r•11~o s!fquo,;ci.•l n~lll~

••

nilt'o p!!!ndante dg dQHbcro~~~ç':lo •• pl.MJ.rio, 'llobl"ll .a

t.lt..,lo,

•no dD

A

t:ar os ollr11ll.o• t•cni<:o• do •><•rc:!clo dct ,d.lscriQ:IID qu .. nlg• .lr.• l•i•

d~d•

.a

fllc:ilitar

objeto de c;oncolidaç11o • .cjU'&'les ;o.

p•ri:.oonc;•nt.e• a ... e outro grupo. Enl:.•nd••o• '•are<ll

no ...-tlço lnlcl;o.l.'d• 1•1.

cn•J•o!cl•

,..,..e.,

atas a

T4'cnicot.• oc. Org':los •propri«do• p.;oril d<ôtcidlr, .,., c;.;or;loter pr•li•i-

re&trlto, • •><iljllnt:l• de - • n t • • - for.,• dD tl.tulot,

r•coluç':lo etc.) • r••p•ctlvo nO:.m•ro, bO!II•COOIO

o-

saro"' .-.. unidos'""' col•t:Rn•••• •lo!,. diJ po••uir ;o. v.a.nt."'0'"'"' d• is ....-.

de

llrls d., alo::.&l'>c• 9•ral • <I• lrit•r•u••

lndic&ç::to d& b••• l•çal ou <:onst1tu.clonal d.o. 1 .. 1. .,.,

da

por

..,io d'"' in~orç:..., d<> ~"'"''il""'tive> "F:ESTRITAH ou "Fl'ES'r~r'fo~, prec•-

CIIPI"IIIQO de m.:.nobr•s aac;apict•s.

tidAs

des .. c.on-

""'Pr"IIO --ou cO<A nuruor .. çll<> di•tint• <tõr.(luoti• """''!a

leoi•-

'! rusoluçODc -- ora nWIIel"&dos 41t.'"411iés do sistem• ronová-

Ellltx:.;.,.o;~<>

<.111

fOr"I!IUI.açti>U•

~on~o,

do .. Orç....,an~o~,

o Con~al:l.d.o.ç:llo dAs L•>•~ .. te •• do .<lUO>.por

MOispf)o;r sobr• •. Org•nizaç:Ko d41 Adooini_&tralõ:ra

F-.Jcrill • ••tabltl"'c:•" dlr•tr ize• plilr& ;o. R10for,.. Adoftinl sotr .. tivA. e <I~
outr.a.• providlnc;ia5~, MDicptlo
Alturaç:ao

•

CõnsóUdãlf11<3

d,.s

sobl"ll!

a

El.;o.b.orilç.2o 0

Redaç':lu,

1..01110 • d-' outr"'" p;.ovid~nc.i,.,."

10 tc.; .,,. • .,o porque ;o. follr...ul• Mo d.lr. outra• provldlnc:i"""
C:1Nidun;o,

con~

nllio

Slt'

o .. 'princ,p1os ql111 o ·proJ .. to e&t.U.olco• c:oooo p;oi":S...-

f;ros p41r.ll .a •l,..bora~:ro de l•ls,

v•l a C.•d• l•'ilisl&tura -- n:.o pos11u1 vulto IIUf'iticntll! para requetal procadiiRcnto.

Assim, tttndo ..., vi•t.• •• vantagens

lndlc•~

ll'•s • & lneM:Ioot•nc.t .. d•"d.,sovAnt.agens, p;o.roeou-nos "'ai,. r&z:o4vel o
uso d<1 ..,., .,,."!'o s:l•t ....a,d•

A

nut~~1orraç11.o

par• toclo.o.,. tipos a• 1•.1•

•v•ll•ç-:llo d&& t .. t.i~qu&l'>to A &ua finot.Hdlldil col~ou ~

--=-

tr.a que ~prec;i4.vel parcel01 d•st&c s• deatin.a ~ 1nctruMentaç::ao
decisbcs

••

OUtro~~

d•

rot.z:':lo P-"r"A o uco de tituloso ccnc:i&o& •

ot. ••ont.:o • o objato d41 l•i, v•nha .;o
dos

;o.

pu'lip11Cti"141

qua to~~.l rQgr;t.; .;osc.oci.a.d• .ao e><iQi!nciA d• co=...po~~~tibilid"'d• vntl"ll

obJetlvos

d•

IOotlho;.

funcion.ar

...-ucul~ç::r.o

co010

éoõldjuv .... te

-""tr• ,.,. leis, de ·,.ai.;,.:

flól'lttific:id&de n.a pi-oduç-"':lo leQill e dll n11o-prolifure~ da leis

di.

c;.asos dR fntere&-.;llt rm~~otrito ou da ttfcoit.os t.OJoPOC"'--

rios, t.:.is cooao 41 declaraç1io d• u.t.tlid•d• pO:.blic& dlt u .. a

<lelcr-

•ina<l.a P•SSo41 Jur1dica, ;o. 'out.or11a d• no1111 • certa <>bra. a &utorl1
.
;t41p!lo para contrat..- flnanc.i&M•nto, • doapllo d• uon ba....
•
da-

.t c~~~ro que, no c:••o da• .,...i tas leis d,;stlnlldas.~p..,as a proIOOYCf' OIPrl'"or'"""entos

cr10

disopo&itivo• 109&111

J.t

o»cl&tentDs 0

to~~~l
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"'"'"nt.:o. o;<>rólo, prov.avotl..,er-.t .. , "11\onc.>s parlltlnali:.~od.:o. • ~:h•,-.,Q,.,., .a~s:;uR
01 tndo c:on.ta.-nos pró><iiiiOS 11.• pr4tJ,c:•• t.-Adlc.icn.a.ls,
o Cor:~c:._a_!,tg dct EmprCQlldOr_ n• l. .. ~

fu:a

Jl•

Grc:ve.~,

i'llto ••

~lnC.l!JI

<.1• Cri...cç Envc!v<mdo C~:unpul.ado.-~" no Có.Jigo f'cn•lM,

~ ... ç~o

&

Contu<lo, n'llo s<>

inc:1ui

no

a•plrlto

qua <>';'I"! <,:r:>'" a ... pe~ I fI.: :>ç'!lo <lo obJ•to d11

Sltp!:to

af•lto• ~"'" viol.a9tl•• ao Prt<1eipio .d .. untd.,da l,•..:ral -- q\1..- p~la

-

o

o• p.,,-nictoso• _

'!'-'"'"

•G loot, quar

pe~~ ~~•tr·lbutçllo

do ,..,.,.1110 •••unto por ';'4rt,.s Jeta.

Ent•,.da·•••

PCII"*"'•

•• pratornda co"' i11ao avlt"r a a)ll4.ll'"cl .. , p•lo

lntarllQaç:.o

"'

pr-oJ01t.o

... ,.,.,. artlljlO pr1..,•1ro •• d••ti'!..., a

C:OtllbA~•,.

1•1

o_,. "Rotvog,.

do

"?"""'...•

~Modi

de Código ""' .-.gu"" que f'rolb<.t Hic:ro•prov•l t.;o.m~><~t_os _Hidr0"-

1+t"rl~o11"A

Pu.- t"'n~C., ••

Quinta-feira 28 1263

.,,. 1,rc9o de fór.,ula• iloprcc:ls.as o;gmo "RDvo!;ia. o •rtl'iiO 44 da L.~>i nSI.

'""'"011

'i'UOO" ou "lnc!~al dillpo .. itivo na Lei do_ Inqu!HnAtD":

d•

G\<a

div..-.•o• ~J11tos ou •••untos

d•

n':!o

nQ,. ... ta...:rao•

lntc:iAI• da no,.wo j:rroc:•••o

dlfer.,nt•• 1•1•' tratando doi dlf•l"orncl&d••

ta"'••

connolld..,~~o,

d•

.r .. eat••

<la '-'"'

.,..,.1'10

I•ao .,.. ,.ta JV"at..,dar v.noa ont•ellncia dificll <I• vial>illrtar

na pr&lic:a.

+

a qu• •• d•••J•

avlt~or qua

cel"t&

f.ocat:a

dll!

U.&

...-aa d• int•r;,a11• da soc:tltd&d• s•J• raqulada por Vl.l"las l•i•. nl;lo
lndleAo::O~:~

· pr<>Joto 0 •

da ln•titulo:llo c:on.p<>tonto para

•_llf'l"~!liS"''"!~_t• artl c~>lad•• antr.: •I•

pr_a!::ic:~

•

do •to • do dlllpc•>tlvo c:on•l•tu.:lc~.al ~-~ q\1~ este_·~ ~~h• •·~•-•n
t,..<lo. c,-., 1110,. 11 ár t.al Qstrutu.-a p.-'!f~rr!val _ .1.
par

fGI"""-'l.a,

dofendidOI.

J>or

t.-•t,.•H•t••• qu•'n•l• H•cl•H "'n<Jtd"""~"' ""' .au~ol"l-

.olquna

nlva1

outro lado, a ccmsclfnc:141,. da que

h.ac:tonal f CO<nPlaMa •

ag11o

&

lii"'Jif..-.a.nt.•

pa•stvr1 dor •er ax.rctl.adA coe difa-

rantaa aooPlttud••• dapa<>dando d.o• convanl~ncia• do intara•••

pra~otit.a• _con•t.i~ucl<>n'"_i••

noc:aso•;art..,..nta, da.-lvar da

Can•tlt~>t"-.o
qua l,n<Hc .. r
r>.GVA

•' •
o

.a.

"'"

.dtotrA"lr<>

car~:t:er pr"~tlco

vicio

d;r.

fonta da te~da •

<Uape~altiVG

,.ai•

lei, n•d•

t.ogo, ••,.

•pre~pl"iadl' dG

con•t.ituc:ion'"l qua of..-aco "''"P..,.G

n.a

1ai

d1t 11vltar •

.a.

t.ic:ansotl.t.uc:ion..tid.ada

a

de

nor•a•

U10.:r.

qull'

p•det:AIII

avidlnc:i;r.

rg,.paito • raverlnc:i.:r. qua os l>o01an• pO.blicc• a

do

quct no•

p~or.,.c;a

o~~oo

t'IOliCO 'lol•totma

dor1110<:r~llco

d•

iGto

d.:~.de

do,. qov01rnantaa a d<r '-'"'" pr110c:.up.aç'ag ...,.

m•li>Ór

a•pcu::l.fic:aç'ao

do

pb!etp

scmtido dlt c:êwrobor.i.r o prOC:<I'5:0.0 d•
CIR'I.al"tlculaç:r:o• da

no"so

11ic.tema

s...-"\'"~cooo

~.,,.,.,,.to•

reunid~os

s~cr~~aento

1

no•

patr:~o-

tarmo•

do

a

p.art11

.,.

E•ta .P"I"ta

conQraga,

doi• saqmtrntoD bJoslc.oc.t as dofinlçbas

.,.,d.~tn"l"'

dali

por

,. .. ,...,

r.a~).o

qua

sa..o•

d~tfinlçbtts

vl~l""Çllo

le'ç,Ais,

r<tsutt .. dr;:os

d•d•,

po11itivo•,

Ill• i

do

~r><<tonplo,

;ocatuoento

a

tal

.:r. Constltuiç11.o, !"""

~ 11•J•, ~,.;cnhu~a 1•1 p•rtleul.or .;,. d• int•r"•••• lcc~l •qua
pC"lo la!ililll.atlvo

no

'Capitulo

dÃs

t.als

r=urco~; por IOic:roinst!"L>ÇJ:Itl" deroi!ilnad.oa

Elo tal caDo, co11 ~;~ra.n~•

.-f•Vcr•~•
nlvC'l

probabili-

a •itu.:.g:llo pod..-ia. .,,.,. C:ol"'f'lgida li<Jdi..,.,ta ""' ,.iooplif>ctld&

da

&S

Clirr;posiçtles; •nor...ativas.

.

o ur;o de pre<:•ssos

conf\<!Ci~_n,to, I

ntçball 1'13lt< genlric:aa

quC!

incre~ent&ir;
'

rr;c,,..,.
Al~m

""'

n<!Citssidad•

de

disso, t ... l '111Hodo

--;;~~-

J.rotiiG
_... -

qual"
.

o

li111il1.:Jo -_-: l!'.ed:l:').nta, o emP'I"'I!'!iiO do daliv:.:o •01ndo aprtWad"'~

"a

.,edida

qua." avanga o eor>h~>Cfoo•nto Sob<"• .a ..at•rl.a- • ao or,dar>_.ado .op-

1:5 0 •st.obitl•<:tn

"Ne> priv.ate or loc:11l bill, 1<t1l<:l> .,;oy ba p.:.ssed by th• IIIQ~,-..
i•l.:.tur .. ,
•h.all
0 ,.brac:a """'"" th .. n on• •ubJcct, "'"d th .._t.
sh,.l1 bo •xpre•,.ed in tha tltla,•

ap.-ovad.:~.

•nc:1utda·.

c.:r.r.:.c:t .. ri;:.aç:llo de tal tipo de •ofeno:.a".

lai que pro1110vo•s• o aj_ulll• da dafinig').o,

1

nor"'•• No E"tado d• Nova Iorque, por

a

pDI"' •vtrus d• o:Qmput&dorots".

.,od,ific:al"

a _vr:f"lflc:agllo

tivf..--

6\.tpor>h.:.lloa; que t;al dC"~iniQl;IO n:U., tiv•••a irlc.luído o Pre>bl~tm.a d•

d• ra•tringir c:.ad.a 1•1 .a Ulll único 'objoto -- '"'·'"etu11d"'• .,,. codL,fi-

dOI inicio • da facilitar

que

al;r.bor.;o.do Ll<a.a lal sobr• ... ofor>DliS prAtic~d ..s 'com ecr.1oput.a-

d01"tl$ • tju~r, 10 foa:t€-lo 0 tivf,.~aiiiQso

con~u_t_~i~~·

ac:ollll!mOs no pi"CIJ.,to o. prlnc:l)lio

aoJotado ..., v.irlos •l•h•ma• Jurtdi<:o•, c:o'"

toroar

tar o aJu.tam•nto do• .a~.,.. lc:•OJ•I• a d•a.,....volvi"'•nto,. por:oterior"os,'
11ot• " nt>c•c.•ld,.dr de altiii"M' •u•• norno11s. SUponh;a..,os;

L•l••

de ph•r&Uda<l• d• l.,t., o.obr• u• "'""'""' cbJ.I't<>

Qr,..ve

finaltd .. d;, doó

f~trr<l_s.,,d•

do"

cOol•lllinall':lo, de

,..,,.

p<"'Ojato,

1•1,

de obadi•ncia bbl"ioato.-i._ po.- todo•

•

boa téc:n;.c:a dOI otlAborillç<Jo,li!Qislatlva.

a

P•lolo I vi a o porte dq

.apllc~v<tis.

Q scçu,..,nto d"a detintç!'!e? l•·g•l ... lotll\ a

as.pecifl~;i<l•d•

da'll prlnc:lp&ill caus.:1s do c:•O$ l<!Q•l, al•• d•

,.;,u llrt.

abr.r.n<,~odos

aq~o~ila• •ob a Jur1~d1Q~G do diplo111a leg•l·

OO)'ctl"-

ConfOl'''"" apont•do por·

•· 'd'" 1•111 Q\Ut v,.,. • .,,.. •obr" Plur,.lid.o.da d• ot>..l•too,

Foi

nc:~;r"ma•

••

doov .. ,..-~.--1 a'"

d• co-oo.at:ko n.a indú•tl"l&,

_ll).dl,lrr;trlala

qu• ac. norma,.. C.el"ialll

r111

•~tran

<nacional•,

qu<t, num& 1'111 qua tiv<t•s• por objcoto'•

<;!õl lçf ta ... o

ft eiÇMÇft_

lag.:.l~

tr•t•dis.t.:r.1" o J>Ar"l..,.ent.ar••• • f!Oll:& do
• .,

O!J

s~o

qua,

·tl•..o, dodic:aç:ilo, .:.mar • v•rd.ada, • ...:ao o•tant .. ç':lo.

~

rr;qri&

~ . . .arco~odo por wnA iUc.a dll di$C:.,lp'lio;, t:"aspon'.::_.:r.bUI-

no,

l•to

t•oobHl no pd.m•J.ro •rti,.o,

A •p•.-t• normativa• con•titui o n.:rc:lao da

n'ao .apena•. damaaiado

t'lmpari.lll~,para os ne~•sos. dl.i.s, 111•• t.:r.nbh~ incomJHJot.hal c~,~:~~ca

rAtotr quct 1111 prott01nda dar

-u~nto

ai,.~;.,.,,.

in•ti tu i o,_o rio
indic:o~~r

ln•t1tuiçC'a•

ind<)~ll"i&

alge~

lndic.o~~o,

.a •11igl,... a

gairoll ou .a10boal1

aa iafara .lt. n~lnagllo d& autor I""'.~'" no pr~bulo c:n.o,

qu•

na •PiOI"&fct dAa l:Jri..S, •

A

a~plitudo com qua a 111.atfri.a s11r".l. ro,,.ul.ad• pol'" I oH. D,.,.t,,.,-t.,,

legal • dool Úpoa do;, adol~nlc" Con•ld•r~dos

devot;a,. .lt. Cc:>ntott tu i g"ao.

Nc

••

d•

no r::a11o da urn~o 1•1 cujo o:.Juto fo••a a ~odoç)G .do IIIVn~l""'."•

do

Jll;atet:"h•l

a•

q~>a

lal

axl•t•.nta. Tal pl".tr.ticll pcn••ul D

gar.:r.ç~o

P"••••,..

po.-

·~to~odu.al

qu•""" tPJ!>"'o dC'VQndo awt• •er •wp.-asso no

podfl'r.i.

.i.bl".:~.ng~>l"

ti~ulo•dll i~ti"':

VCH>ha

10ai• do

f.tgo.:.OI~~to

das "norooa•

leo;~ai.s.

ll><:lst•mtes ao

inv~,.

da

d•,::oidenada

produ~').o da di.VIPI"S&II _lol" •obre ""' ma~ooo Ob)ltto.

, a t.l!xtg d.o lg! ',o s~ .... nto qu1t &l"t!cu1a, através dot titulas,
C:Apltulos, s. ... çfles, Uti.oo• • aau" dr•dot>r.;o.n,~nt.os, c;> conjunto_ de
Clit<vo.tvtl••

no.-.af:l~ac

••tl.bi21Rcld;at<

com ,-alag~o a um obJ.,to
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w.ac;~r;;ada,. pel• pl".&"t.lc:a - - UGõid.&& nlll oacntAgQ<,. do t•octo
~rt•

da

let,

s'llo

z"'o'ao do <>t>J..,tOo
a~:..culao~o

lndlspens~vels

c.autclac quanto & c:;r,ra_c.t.eri-

.Iro Api'"Dpr"iada ttaf.r"UtUI"iiOÇ).Q_ da lttl, .. tt<:OÍC-!1 do
aproprl~• rRd•ç~a

·das •1-ntos OQrNOtlvos, .t.

da&

tuip:Jo

Fodltr&l

·..,

na

•.:ais .a"'plall fac;ilid.:ades aos
iiintmi~a,.

da•;f:ll:o,

d&

t:on,.tl-

do CódiQo Civil brill&llctiro --, p,.opic•e,.
trabalho•

po..-tertc;r•,.

dqo

c:cnGoli-

,..o arquiv4m<:>nt.o .,. recuper•~:ro <Jos

pr"obllt-s

nC!f'••• -- d~r OR<Hio a I'"IIVII'SU-l•• de ol"dlla lõglc•, clarcn:a

textos atr•vfs de proc:•••oo; 1nfor•at.izados, seja,. def<>n•oivels

clalle>

t<ll"""'"

--

• pr~
ao ajuata01anto das norllll.C l~o•t• vioontas oh• nov.,s

•

do

e11t.rutura

Qr'lii!Bl!ltlc:ai.~~"

I"OQrac.

lógica

a

possu.a111

lliiO

c:o.opllllil>i lidada coa ••

d11 nos•• llnqua.

trata tt>1ati1110omt• da fiJCav:.o das
tti:OI"C:ÕC:IO dtt taltt pr.lotlcaa.
r~tt~palto

A

dtt

•oç*o

carac:tttrh:.1111'110

do oi>Jeta

lhtst.a lel 1 t. lndlc&g'llo da flnlllldade •

•~~"

"PIIc:al>illl:lede

dQ

.... prAt.ic<>.s tr&dic:icn•i•, n'3o

ob•t•nt11 1'\0-'•• p.-ltfQI"•ncia pelo uso de c;;aractarec. .:vábic:o•,

Uesllna,- .no c.oc.o
Cll<l&

f.ac;illoUI!nto

o:aa.nltJ.tv•is

..,,.

1111stc"':as

si&tlar fúnd-cnto, <Oantlvtrmo,. .& fl;oocibiliúiadlt p.a.-.a
-nto
ai~•

v•t

do que

~!!':la

lndlapens&VC!Io Ce<11D1 por c:cumplo, o t'('Qln.-

tro; lf• que SD.,ttnte a11.o 1•1• C:Qtopl-entarca aqu<:'las
ft~:.,das

na

Conatltui1111.0

e

o

•••i•

••pect-

lfe que os dcC:I"C't.CI'> legi"l..,tlvu&

poss1.1em carl.t•r d• 1•1 qu• ind•p..,d• dw van~:Oo

previdl!ncllll.

O

de

artiQofl.

e,.

inciGo:>,

P"'".l.'iir"&fos, no• caso• do
di"tle•

estab•lec:idav

n<>

no~~:

c

i.n•tit.l.dr

ni.VC1is

d.n;dobr;a-

casos t.l1t ltnUmiJra.çbec.• 'cu ea

dat.alh.a,..nt.o

e~c:•tua.pllo.

ou

"caput". AJ'"' dltlsc,

t.a 10 b~"'

do

~

tcmt .. o;:'3o

difarenc:!.•dos d• d!lt.o.thament.o pai".& a põl.l"a-

';J'"afo. e J>"""a o inciso, a.ce:lt.o.ndo que o ;Jr\f<leira t.omha no
&uu prl....,iro n;:~.,l dlt d,.s:dcbr.&mento, aa.111 Vltt.ando o

~~~

quMllo
.,lado,

fin.alidades dos difuo<"entes tipoa

o . ...,:1.01"

nlv•l' do

lals.

de

outro

dot..alh• qu .. nt.o "" ••dld.as pl"ovisOrla•

o::on-

,..,. ra 15 potito

.lo c:oovlonii!nc:ia d••' práticas con!POlid.:ad.o.s. renunc:i.&IIIDS

d.,

... 1s

i,..for'a.&t.iz;ado•• Co<1 b.ia:>lt ee

'

de<~d.,b.-a-

lado, fol"a'" Cl"i.&dl;)ll dois novos tipo• d•

or.ento, p....-a use lt>lt:lusivo nas

ccnsolldo~~o;:"Ca•,

,.,.,_un<Jo

lnvel"lla.

•· f><l d•.

fac:>ll.t.:;ar

dacol"ruu do seu c•I"Ato:r- "'" lnstrumanto I"I!C_C!nte~

pr'llpr•a

sist<>~nati::..:o.çbas.

t..:o.is

•114

Rqfuri.,\0-nos

"Subdiv1..,.c'". A prlmcil"a, i<Jdicada .,t.,..,v&v

Leql~latJvo -~

clona! o;

e sob norMatl

dvv• oc:orr•l" apenas .,,. sJ tuaçl:le•

c.ap~.a~es

do evlt.•l" abullcr<.

po:J.iç:ko dri...,d:l.d• pelos Juristas da
la"llc

Ill.li.a,

t..,,

•li&•, a

cuj.a

l~ls-

III; ,. ..

p.a{s

e><cep-

Inspirou • incluii'Ollo do in'lit.ituto e111 no:sso11 t:onst:ltuiç,.o,

cctlo o::l.ar ...... nt• •pont• o Jlust.-e
ficaç~o

loUit.o,

do

ProJittc

t:OIII:

s~.adcr

JRI\11 SMo\IVt\, na

d• L•:l do S11nAdo nSI: 47, d. 1'18'1. Foi, por--

p(ll>lacos~

4090

•

urglncla,

.villlllldo

dos

c;asos

-io

e date '""P"rado PCir' ponto,

d<>llccr&ti~::as,

o

dar !="•l"l-t.•l" r•cor"r"•nte " t.alc.

o u•ual -

o~~qu~

encarret;~ue

d& funollo

•~"••

no

d&

daa.t.in~o

.,. "'xpl"estl.ar os

c;C><~~putoodc.-•"1

definiç':lo

d"'

•
pc.-

tH.u!or;

776a.::o

t.eriiDI'I

"'ln011.:a d'" co"'PutadoraG • .,.. t. .. r-ia.ls ralacion.31dCI•• A

c;aapo

or i 'illf>&i • da,.

"1"•9:110

dos

1: • ..,

C>Utl"o• p.&>s•s - - f que o

le'ili~ero~~.nt .. ,

reorqanizat~o

do

dela<;r•ndo

pra•<~rv.._r,

!~tis

t..snt.c

qt.liUlt.o

pod-

St.lfic..i1:ntes pit.ra p•reitir qu11 a Oll&ttl-ri.a sej& •ut>nuotid11 ao
el.abo.-.ap11o lepi•lat.iva. O

tei"C:I:iro,

'

.

de

t.aoctos

na-

d<Y"a do aquillbrio dct podara• entrw as in&titi.li!.b"s• d•v•ndo ,.,.,.

rafaruncl...-

0

ind.o...:.,tlvo de ,llubdi-

Pr:xlor Elocac;ut.ivo,
n.:o.

ca.-Atel"

Cc!nsoll,.d•ç~a

''""1•

I.<rar.illtira de L•is. E•sa

prátic:o

.lo

r'cfo.-.:mc:iap:.OCI

subd• VI•:Jo

carroQil

canal 'ii O.

an

op~:ro

pL>!It<>l"lor

.e'"-i>ctclfic:as da nos•• estrutur.a du leir; 0 vi11to

de

.011

Ali!"' disse, bat:ll!l;;anda-roo" n.:o.quoles nu:.u.mos fund.alõl<:ntoa do ordC!m
prAtica que jus:tHic".a"' o .,nopre~;~c de •ina! ~i" P"'~""

v~t<).o

proc:assc ncrlll&l

poGslv•l,

si stamUil 1~ ad&& n•s consolid.aç.e<:s.

c de

ativtd ..de. O segundo, de nat.ure:Ea racional, f o da que, após oito

.

indlc;D.d&

da sillt.'""'"" <lporadcs c:a'" c;omput.aalo.-$ 7768.40 p 0 ,..,.,.. .::rl-

dl'l"iv:ua

prl-il"llo d• n&tul"ttza• hl .. tóri~··· ,

P...-tao:aento •e

,entcno

en'ilenheii"O~

..,;tiQOs cc11oa dOJsd.ob.-ounontoc. 11Aa~H.-tow d.:os subdivisbiJ• dlto:.orre da

pr••supostos.

.llpen&s

d.o. profi,;,.:o;o dlt

Mais relav.,..t.,.,. de desdcbr•mli!nto da m.at.•r•.:o.. Por ax.uiiiPIOI 77ó8.ót

Pl"ópria. lógica de

çbes

ua

dio doi• alq...,.isnoo• p!"e<::odldos do n<lll\ero d;r. diVlS:t'o respcc:-

t~v•

Inv.:as:llo

Ouanto .ls lialtaç.tles &o ••pl"e'iiO d•s lcris dele'iladav,
tra.

e .1o

f01"'1•1\do 11

de

d~tf:lnt;o ..s.

da

Rellulalllenta~:llo

-

1'768- D-elito$ onvolvando cC.mpuiadc<"f>ti. A S<>Çiund•,

Delitos 11nvolvendo
loqal

~otvilliõo"

iii.:titól"i.& ou de lei -sin'ilular'~ PÕ.- a><•mPlo: 1610 - GrE>ve e• •ervi~o"

base e"" tais pr•sowpestos que efet.u .... os a c.&r.,t:l<>rl-

;;:aç:lo de~:t• tipo dct lei·., & ~:onc:eitu,.ç1lo
rulavanci&

~

.)ulõt.i-

a

n>:.no<>ro•

qu.atr'o ;li'il.u-i..nc~ ·.,_r.l.bi.Ci:.s, dast.ln.ada.-• o~pras .. ar~ -ti.t...,iO

4tt
da.-es do

da

el Olllctntos

que

vis& • d.:ar
de

o

pat'tllf•

n.:Om..,.a

1 dcmt.l fi c<u.lorull

da
d-.

dlvl&~ I"<Hipoc;tlvi., "'s•t.a, par I>Uoo v•;:, o·ao Vofunu~ d-;,. cori.OU-

da9:r.O

.:o.tl"avfs

d•

"""~'" dc1s prlonuirOs •I'il.,.,.ic.IIIO• <na·,. iotlloooplos

ac•"'•• o grupo 77 seria d,.,.,.jn.•tlvc. da Dll"ll'ilo "'"'""'• o r,or:upo 4V,
de Co.!uc11ç::<n, • o grupo 16, dot r\Jfllin'lsti"A~.iu f'Utlllc;a).

r~>qatlv••·

No

qua'

t. .. nue

Ãs

norm;a'lt a S<ll"l:no ob'S<:I"V.J.dalõ na rGid<II)~O d.&s ·
~

lei•, "colhcza•os, pratica..entu in to~.....

aqu"l•s

ill"liculõad.lll

...

roo

SOUZA, AIO fin& tle 1'988, adic;lonando • el•" .apen"'s 1.1ns poucos .co.-

.,.,t••

'i 311 ~"'•
d" ••nt.-;or ., I"' r-m Yiqnr-, oc:crrC""<" nova r-ublic.,ç.)o d,. "'""'-' tu:: to [
nodo· "·ccorr"ç lr.c•o•Cir.,:o•<ff'st.,.- flt'ti_<;J<'"""" __ _
do•-p•..-ol<;~,.cd<>,.-<>nt.,...,o,..,,. • .,o,..,;,.r6.l ~'?-..J.·~~~_{J.::.
l::~!;~__._- •.~~~rr..r.t.!!.L-tf.c:...Lil_o!._~.t.'lW.;.u....C.I!.!'I.f:.,Ç.!i!~. "'ca.-rot" d"' nuva
p..tri1CJJ>ç"l.o.
---

r<>lev.:lncl.a n• formul.aç':l.o d., l•i•, como co•>PrQv"'m &S, c.isteroJ.tlc.o.•
at:IY.,...t.~nci&s

trat•di:<.t..:~.s

do,.

sobr• a lmpgrt.Snc_i.a dQ a!l.t_ilo •

pr"llCiS::to <;JI"óloJOAtical P"''"'" a clar"U::.a das lei•. 0

profe~;sDl"'

"""t1i

d;~~

t

W"'lt;<!r

411' A• [c:or-rc-ç~-.;-,;-• .,~- ~l!!tL..LfL. t•

Yiçor cc:ooo .. ldur.oow•,..,

eo .. ta

Porto,

por-

exemplo,

&trlbui

pllr"lo do no.:osa" lois .:t.o fato <Ja
01Uit.a11

c:.,."'"'

""'"'•"•

J,,.pr<~ci<;:?.o

a

nor";,ól,.

vlr'OII

.. ~ict .. ntor ...

'Ciuno:la

.- onde

H"9"'"'9'"Vd•

s•

imaginaria .pude•"""'

,.,. d.,.,,....,,. a11p<rrAr maio..-

cl•r•za. Ar>.:Ol"'~ como ;o poli• v<ll", ri':io foi por locat;ocoostituint••

••

t"'O'Ib*"'

pr•ocup.o.r.,.

fr.-

p.....,cis~o

qu.-

e

nosso•

co,. ;a qua•t::tlg da radaç:ta,

.;r.a."!l.rticul;,.r o p.,..;~,.ilr.afo O:.n1co o:lo a.-tioo ~da con,.n_t..,lç~~

1<~1

.tu de- -

)E< I

J"'

"-'"

noy;,.

1\r-t.
:s--t
N:<o,<>ot <lot&~Ln•nd<;-,. vl<;~tncia -loto,PCI"".:I.r-1&<, "l<>l t11r1o
Yi ~~~,. Att '1'-'" out.- .. ,_r..!U.l.JHEJ!JL/1J1.f".iii:.'Z!J.l I!_S..!t.~S!-"..t L''~Lr.'lr'"--L"MP,
a ~>odlflquCI ou

redlo_ld.ls,

P"IAW"o"'do frou>to, circulor, 'com viol_i>ÇOI>llo_·

.oo bo.o sen11C>, co111 vOcio11 q'-la. rf':lg

qüant•r
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'"""""11"••

1!1:
n 1"1 P'"t~rl<>.- ro"'<>lla [.,) V..:.l!-'lllt•l.!-'!.1..~• .. ntRricrqu.,nd<> C>:$fr"I.''O'>I<"'""t" o dorcl,.r-e (1"""q«.,ndo-.,.,,.,_.,o"'·"'i"'·-•nc-r>"'f'~t<• ....-!--ou- -qu...,do- -r.-o;~t>J .,. -~ nt"''""'"""t.,-~r-1 "- d.,- 'l., ... tr .. "~
ir:~- .. nt"'r•or-rl ~.!JJU!l5!.!2. .!f nq ..... t:C.J"~-'!--lti.Ll!P..U.t.l.!::2.L-I:Jl'.!l~l~
tJ;cl.> çon(lif9f•

"'""""'t

t "•"

-~- 21!
A I e> n<>v.o, que e'Ot"bi!I11Çi1 di~pO'CO>Çb"• Çer"olllS ou <'51'"'Cio!• a par dar; j.:l. I>~{SU!ntes, of.fl (2' Ci.>.r (Otl"jli'-J~Ur.J.J.J..9..o.
~><>d•flc& a 1•1 .ontl!1""1or •

nll.o r<tYOQa nam

I
~ll
S.atvo dl~pclllç1oo •<n con~r-~rio,
" l•• r-r."e><;tadA
..-... taura por- t~'r" • l<'i r"<>V<><)"'úor-"' por-<l>dr> a "IQI<•CI"-.

<t:O.<> .,.

L:DL_'(fJ.-l'JS.'!_,;o_~J.II.-l""_.!:f_~M....JJL......::P..ü.c>!:W~~-ll'";t'!~lt•l=.
'Z'...! ..:>_,(';:..i!~Ll-I)>!Ho>r (fC(•"I t 'O'!!.!:"tt p trrtgdp d!(_l'L:J..l~,..-J!.~J"~
1-ol!-r-ll.•;rl',.u..t:.!!..or.L•
cada ter-lf>O •••pr-vgado, a <tvitar- o uso d<t pll\avras

c:uJ~

inatlcquA-

poiros.>. obsc:u.-.,c:..,.. o t.<tKt.o le,.;,.L ou diGtorc'"" o prop6sit.o da:ll

ç:to

et.tllo q\11:' r-e5trlnjA o

u,;;o

do

.adJotiYAç'Ocs

dl'Eipemo;lYeis,

vi.cio,;. da li nyu.:&gc-<• <t os roc:ursos 01it i ll.st. i c os

q~e ger-e~ ll"b~gúi-

c:r-•scent• per-pl•Hid;ocht d<>s c!d;od,),os

d•

d•sorlent.or-

a~iôlflalou

.,,.Q'llo

1'1->

ra!AtiY"'

a

•labOl"&çll.o

s!Çbl!'s nor ...:atLYas, o pro.jat.o introdu:

•
..,.,;~.

s.trlm

dor

lnovaço,.,.,

dm car,l\:.Qf" pr&t.u:c e 11prt1110radcr da •t.lYidad<P legifm-ant•.

_11 a.:.<'"'"'

• ser r-r.i1lç"<l"'"

••h•ól~o c~p.az

numa

;até- os JuristM> •a~s. op<~r-o,.oo:<. A propd•lto dlt:IIO

o D"put<><1o iiENI1clOUE lUIINb:R>

"to.-....

tlo

"E.n..quanto se """!'"r" o prac:es"o cll! """cimento da l<~i, eno;ur-t•-~., o d" """' v!d"•-"o
lt>tnpo e01 qu,., par- .. do:.almont<~o
dl~inul-s,. a Cl!r"te=.:& qlo01nt<> ~ O,(et•vld<'ld., d11 su.o ..
te. Dõ~i
l"e'COultou o
inevlt.tYal
• QL<,~ant"""o au .. ,..nto d• pcrpulaç:llo
lor<;~h•t•tiYa, b1101 coooo do purq.,.~6r-ia
do Juri&l<'lo
pois '""
torna co.d.a. "'"~ "'"'" dlilcil ldtmllf•c.al"", lcc:"'l'=•.-,.,. dis-.
tlnt,Julr- as revcgatl..,c d.os viQcnt<>"-• por fo.-ça. de ser " cl.lo.u:sul& "<'C>;VOQI'<m-c<~ .. ,. -<li5po.oiçbes em contr.z.no" inventar>.ante. lroidôn"'" no pr-uc:""""' da "UC."'s."';;<o doi>Oio l,.i,.,,"

"'"' "'"<>

con••ot""acf;o

GAllA" 0

de-

às li!•• "'"' ..,;9_<">1", .,,,,.

dt.C!r"açlo d•s dlspo-

tcd;,s

atr&vés

qu~nto_

leo;~iiii"-Ç~o.

t.amb''"• dOldo o <;trólnde YOll!m<t d<>

lrodiC:"Ç'O<."!Io

çr,Uicas~

_ Ccuno

p<>l'<•itir 11 clara Ylsuo~i1:.>~~"' <lt>1il "\·rtsc,,.o,., RIU.<lOlhça•

p .. la

o.-

ttc:nle& Jurld!.c;o., f"und.._-.,. na ·p,::.,oc-up;o,-

çllo, J4. ""'"'"i•d•, dt> •• '"'""'" """' nos'i.a'"' lei..,~~ "'AI•

"'""t'"

compr<~"'n"l"'"i"

pelo~ cldad}L<>,.:

Ad<~mAI"

t. .. t

f•cll-

le>cnlcisooo.

d<PiHa d• ter- 'lil!nti.do-n_o-novo sistco.n.a, em que, ban!d;o,. pP.rnlciosa

'"'""tl" ""

10 uor· parte

dos

L ..QI•Iotivo• nur t•-""I"I'IC:.>tous,_••_llo

fór•ul• "rc-Yo<;tam-se ;os dillpo<>lçbe5 .,., ~ontr-~~io~, a fUI".,.. .J€rl'o-

ina<].lVOLS, t•nto do panto dll" Ylst:a ~'C:~>ico :_._ onlnlm\~.on<lt> a. pr-Qd.,çlo

d,. .,.,,...,.,,. truuc .. d•• -- '-1'-'""t" do pnlitlco, por ':"'"rt>lJ<>o :a.-

d1> '"'"'

"'ento
!lo car;o '"' ~Qç:!!o v, du C.apltulo IV, ÚCl pr'OJ .. to d~
p\"'"''"l"'r'
or.,,.t.u

<l""

N·•~-•onJt,

ll!'o!ID,.
..,

1 ... 1

.. ç~u <l.o

l#cool..:•

•Lw•

no.;

d.,. rrd•~~o, &Hpr~sca.., 11 nt<t i"d>c .. da .,.,., ;, 0

91n ..... ~ q.,.-

P•••• •

r"''"~ L

•.o•

cont ..... co"' \una só e'llptci•.

tluanto 6. nor-no" e::i<;~lndo qoct o• alos do
cult.tdos ou 0!:5pc-clflc,.ment• .oi:>onto~~do•

noro.. s

prnr-oc'"' •• n llotCJULnl'-' ,..,,.ult•d'-'1

dufinid""

PDt'"

con.....,nl,..,.,t.,.,
s.Qao
Vl<;~lncl.o

v
<I•

d.o• L•l•

1\rl, ":';! D10 ~· t.lii<J .. IQ • :?.R do U....:r.,to-IOL n~ 4.60:.1,
u .. " •h•
••·tu,.br-o _,,. t'N.::. ~""'"a"' a v1Qur-"r
eu.. • no<l .. ç:!!n d•<J" p•los
:.~t•<;~oOô ':;; <t ::4 .Jy\Lt.~ LL'L l:oooplu••,.,t .. r.

1\l"t,
:H
t'-... )v.;>••dO"f'O"rç~o••-,.on'\:r(\.r"t"J-•-01•! Q_ Jnl C<>.... ÇA a
voqar.r>,. <t•h tOOu o
I'"'"
Cqu,.rrnt,.·-n·-~con<"oJ
t>;t __o,lo1.(11..,.1''"::: • ..s.Loi.
lnl.lac.•d•'•

N., fl'lt• ol,• illdlc..açl<o, 1.-tnt..,_,Ui':&;
1-'•1,, L

~J•9t1Jl!L.PJ.li!;J..-.I':.

~ll1!'-IU'! 1 1J_c.

""""Q"r""'r" sl.,•trl.,. •nlr•

leis,

ob"ll""ç'""'

~om o~~l'i

0

,..,_
los

prop01llto

a·11• torn"r n.,.c,.ac;l,.-l.ll!l ou

do tnl•r:'"•""" ,,...,u,, .... ,.bo,. como· o

proc•"'"" d<> "'"horaçllto I.,QI"I"tiY•

da"

nor"'.o.so

G''"

dlsc\pllO>.O"'

nor'"'" illQ.als <>u,"" d>•tar"ç .. ,., 11 l"d•-

c•ç)lo d .. • "'-'•' bas; t\>Q.Al, -pg,: a"tru !o1<lo, Yi.,., a i.u

il•t~r "p,..-•

111

(l

~ :f!Z

n

Vl\)~hCl" d"ll

\ .. ) .. '111'-' <>11 Q<NCI'fltiC rt.\"<.1""'' .... J ... \,Uf<"•
o.Jo <J<>""rn<> ftt<k•r.ll
rlr.'pc:-rl\1., <lo~ "'f>rov"'ç;).u <l<l<ito •
co"""ç"r~ no pr10:o rtuf! a lonJiall<~'ll~o ""'l"'<.t'"'o.~ l!n;or,_..t.J!11J. .. ~R.$~.
p.,..

<1

fJ.clt"cornjorL•••n,;;:.Oo petas- cido~~d)<JII

N<>• f ... t.ad"" ""tr••nu.,trn<L, "' <>b .,a .. ~-·,.,~,~.,,,. <~•" 1"1 t•r•·
,.[! ..·,,..,
<l"~'"'"
"''"•lll•J•• M• lni~l" ltr••-.,,.•••l ~r-i!JI:i7.tl.~of[.
d.,\><>1" Cd"•<>f t "',.I "'""nt,.·s>ub I t<'"d" I 1/.'I_J.__'!_l~.J.D...$~-l.JJ.J!..".L<I""IJ,; L<l..lllt
!.(C.C:I.tJ!!:./.'1 ..!,'Jl.o!;.t'Wi!l•
'

•ob • p...-sp.,~ll"'"

çbt!"s qui! ccmlllto•

r .. ~ula!M!nt.,ç:.c,

pelas

es;till ie'i comp;P.u•entar, ti!'• ela

d• f"c1lit.~<r C:o<>sOlidaçtott• qu• V•nh 11•

Da

.,. 0

dc-~dubr-a-

0

t;nM-

a honra d"' "ulm<>tc..,. I< dll'Lil"'"'""ll~n <ln t:.un·

"pll~

.,.u..J11n~•

for.,.,

pai ;o

t•Hto 11>Qa\, Por-t..,nto, C&<'l>i:"lll"i• lle t6<;~lc& p.- .. .,. 01 r.,..,.

><>>Ciat•"'"" o.-L.,.nt..:.ll.os par& a tr-.Jnl'p.>rlincl• d•• aiiYid"d"••

""l"'"'~"ç~<>

U;ti__.t,-a_,r-".c!IJao;?Jp_..

d•~o

proj<ttu •l>r.anQ., t.o,.btm as nor-mOIS --;-·.naclonAd"'"

I ri .. ,t<<.•ot Lnt<~o;~,..,~_a •L.;; d~;~ lntr-o<l'-'C;io

·ao

.a.

viQ•t<>C:i•

C6tltoo cTvn~--ll-cJi"

du•• ro~~~b01101 bAslcau. A' pr-fm,..ir• ~ .o de ,..,. ct>r\sld,..-.or, d11-ntr-o

d.o
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diflco;.çboa
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-- aflourando-•• IIIU!la - i • co"'o u• conJunto dOI! p;or•

<::101\0\dos; >. .... t.eri• norAO~t.l=l\ct.. .,.., u,. só dlploooa llfll•l· A ,..,~unoh•,

tors coro int .. rllvaçb~rll pour:o clara• a c.uJ"""

~

vlui!ln~i• na'" SII'JIIQrio f.t.cil d• dw~arMln..- sa111 ......

f•to dD G<lr nC!'CII's,.,rl'o

•Ju~tl'lr"

a .. .,ud•nç•" t.r•~ld•~ p.,.lo"
t.C!'•.itlc•

t>I"Oll

n'WO•

d<!flnld•.

t.empas

Por

ooad..-nas,

rn:c•opta,

ÍrAnt~por-t••., <:Ofllunlc"ç-~s,

•C!'iOV. d11

~1'11

•• OClr""'I'IS dOJflnida!l par
biL'•

caooo

a

J.,j

sols-

r~,Y.

•t.rf"'•

doa • .:}Je i~u•l

d•flnld•

•

o;;,'brlç•tarlw<hU;f.,.

de

,t;,.

nor.,.as

E"""'

n 0 ,.., ...,.,

quadro, omtr .. to:o.nto, dev• agrava':(""!' ainda ••I•• A,. •vl-

dllnclaa propiciada• p•loll p•lsaa de c..,.ta · co .. ple><id..,da
qua

•

e

atg•

dllt

r•c:zul-•n-

t•çllo t situ•dill coooo d• c•pit.al Jonport~ntlill P"r"' o .,prin.or:a•~tto
de nos..o procors'Oo leQial.atlvo "' •ua
•tua!•

da.

•<><:ill'dadoÍ braallorlr•.

•d•quaç)lo

"'"

efet.~o,

Co•

daqu•l•a

A ·p.. rtll'$0iç'llo d• t•l rel•vancla

do

nolnu~ro

gra.ru1or

de< 11:1'is .... a .. tentell, do recont<acl-

.,...,to de qu<l' o grau,d11 ar-ticulll,lEO trntrlt ••
f..,tOrio,

d•

•

des..,or11do

iii

dc!o

r<.'deiOocratl;:~aç,:Jio

cidAdllo•

vic:ç~o di! que a eistet,.atl,c:a

econa.,la.

..od.,.na,

crspwctal•ante

oeup• a quinta posio').o no ..undo ClCldent•l -- vl•
1•1 •

Jn••tis-

co"'

do

Pai••

percep~:lio

da

PortAnto,

aluai

ob:~:~Jet•,

•

J .. produtiv•

c.o'"o d• tornar J.nt~tlioival ao• cld..,dll<>s o conjunto de .,or .. a•.

Constitui fat.o i!'r•eu",t:vel 0 di•nte da :r._ ~"'1dtnc:i .,., _•H I .:tentes,•

N•ubur Rib""• r_etla.t~Y- ao p..-,odo 1'1'<16 a 1976, ora

•no~<,

r•soluçtla"~;;,

fora ..

pre>ç~_u2lda•

14.7:51

das 011ai11 i01portant•s e uroe"tes no r:..,iopo das .at.lvid•d~r•

nllo

o ll<"and• a_ce.-vo ~ 11 .1at~tnte 0 conlo. ac•b•ooo• dlt d..,uns~rar,

prl>""

A<le.,•l•,

a sltu•<f..,'llo atu&1 ll dil' a~ttr .... :a_t!'iqQida.d~r, POO:: tr•nsf•rlr_ a.qu•l••

E;;QollPUlad.as

•ollra

a 0110ior p.arte d"" qu.,i,. "'inda _• .., vigor, a 1;;abl!'f"l "

- Ato• coo,Pte..entllres Joo Ccnstltul.çll:o •••••
- L11is compl•01entaroa ••••~••••••••·•••·•••

da

qu~r, •aia do

qulf predu'll'ir 'novas leis, ll pr•ci•o inteo,_..,., da "'odo int.•ll~;~!val,

eoool:ll..,~tnt.a

a 1'98:1 0 de-010n11tra ... q..U.,
lv~s,

QUII'

SI!\IS direito• ,. roraJ;Ionsabllidad~ra, sa a.fiour• coao tarctfill

dug'llo l ..oialat.lva, o que a pr•tlca estilo .a Indicar '

.lev•is.. 0• J .. vant~to" r1tal1zado• por Fll!r"llando G. Moguorlr• "'A.

1~77

confll~o•o

ln;:od<!quaçtl&• e lac;unas Õist•ntes na_OI"dltll_j~id~c;a do Pala, b&•

.,.

to di' qur nos•o Pal• 'vl"ll a realld"'de da supotr•!)undõln.:ia d• te• tos

cl- PO<" •l...,ant . .onto sC!bre o periodo

a apropri•da o:on..,lida.o~o da no•ao ac•r"o dtl lei•

e 11 una ~r•trutura •rticulad..,, c.apac da pir .lo 11os~ra oa

., .•h•teO>;lotlca ... tual e da c:.:....-

d~tfin•

e• qu•rent•

sccled;ad•

a<>e1al 0 faz C041 qUit • cad• .ano •ais •• a""":'

... ndo introduzido•, •nual_.... nt•, c ... c:. dlt 11:1.000 croJ•tos d•

inJu,.iiflc.lv.l liob qualquetr petrsp ...:.tLv••

'.as

Esto~.do.

do

poti"SPI!Ctlva d• que • dem•nd• por nov•• lei• •e t<>r-

narã crefocente co;.,
do

~"'"""''1!1

fun11t1ot•

lu'"ll' a quant!.dadtt d<1 llltlll produzida•• No Ecttado de Nova lor-qu• -cuJa

conscllncl•

~·r~t•r

d•

dor

croaeoãt. co~~plaH1d•dtt da.• a.tivt.dad'"s do Ectt.a.da,

'a

docorrill'nt•• das a><t.Q'IIncias da

to<lc•••dd"tl""'

clllo

por novas tais d1tve c~tinual" cra•c•rido ... rltO>O

d•roand•

'"'"'" a~•l...-ado do que o d1t alarga10ornto d••
A Qtle,.tllo d.o. eon•ol.ld•olo d•a l•f•

loiíS; ·

HX.i.d.,;;a- -pOr

.,. at• .,.,.,..,.. por I•~• cà.-pl...,..-.t..,.•• ilo Conatltulv'llo.

revag .. ç;'llc.

"''""t..,.

O<lc<"c•a

nl.;•l inf...-lor --·tala coooa d..:r•tos, portaria~<,

d•

,..,.,olu.çbll's .,.·te. -- s~ o:obr•Pt~e'"

•utno:l•t•'" r•z.o- par• o• ••.Pia• pr .. zo• _,t.,..t.crM.nte fi><•·

eHpre•s.a dor dl•po•H. .Ivaa liL'gala, n11o ""ri• cab!v 10 t

-norn~a•

quo

Ui ti'""'"•

pos•uoro

.:r.-..or~d•o

lru•trant• lncura:u3 aos tribunAis. h.so "'"'"falar dos casos .,..,.

•

d•d•,. ,,,.,,u,.,·,.J="'çlm rlo'l

"''P<>ti•lmll'fot•

c.oaopanent••

oa

quai• incide • nOt"na l•Qsl Ulllct t.ar•f• l•r<;~.-nta aup•-

rlo.r a.a su•• fDI"O••• quai

de

104
49

.:;: t::: ~~!;!~!:".::::::::::::::::::::::::: 7.2i~

t•11toa

1•9•1•

••J• • d• r.unir

.,;nt,; -;praprl•da, para 'I~•. poaaa'"

::' Dueretos-leis ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 2.27-3
·-·Dor<::rl!tos legl•l•\ivo•.••-···-·-~····~-----'- 2.741
- DO!or .. toa do C1>ns1tlho d"' Minl•lr- ·•••·• 2-274

• v.asta ..... ttlpltcldadl!

dl•p•r•o• • de intagrll-loa de f....-...a )uridlc•-

ir•telrar~sa- dsct

nDI"•••

qu•

,reoul•'" uma dcti:ar.,lnada ir.ituao'llo ou •etQt" ectpoiclfico.
A apor~unldad• da

1niciatlv• •e torna

•Úoda

•ais evldonta,

~'"ial YÔ1u-• 'Rntrort".;,nto, t.orn"-""' con..tderavehoente .,aiOI'" so

~llt •d:ldonados O'i!l ':-to~' •nte~rlores a 1'946 ainda -

Cõd:i~;~o Civil' b~a .. iloiro

vi901'"o coooo· o.

CL~rl 'nll. 3071 0 d._; 1'916) 0 o C6d~Qo--l'cii 1 âl

brasileiro ti:Jocr~ttc-1•1 nlt 2949 0 de 1940) 0 a D•c1araglllo d•

Utl-

ll~~de PO:.b~lc• d. soc:'lod•d••. Civis CLel n!l 91 0 d• 19:S:i), a

c-,..,-..

tarh .. Ç":Oc do•
•

tantoa

Sll>b~loso

.

Corlor".,.....,

0

CD~r~rto-1111

••r:- .c~n ...ld•r•do

NaciOnal

'p..-lodo

IIDr"

N~o b:acta.~<•••

•'1-

11t111•1•ttvo,

tev• suia prft'i-qo;jatlv,j,a seqtoea;:radaa

••lo d• ,decretos a outro• atOiiltd~ rar;JUI-ntag~o. ·

nad• ·· .... noa

do

qt.i• :S7.7~ d..:r•toií --

••li toa

par.a

c•t.e~oria•

•u•t<>•

_"-

<l•st•••

1-.;~l•latl,.o.

11s•a• rAZtl•s, o prõpr;lo c:arât•r

t1Pica111tnt•

do

proc•s•o

illpl'lt01Rnt.lol 0 labor-ando sebo"• ...,,.... brd••

jur!dlca pr~r-i•t.nl;~r"'"i &tuando ;:op.n.a• ..,.i;.,pclonaiiMHlt.e na lntro•
dupllo

d• di,ctpo,.:ltlvo• Inovadoras, pode • ....-,apontado co01<1 Ju•tl-

flcativ• 'auftci•nt• p-a valorizar a

pm:t.anto 0 apr~tcl.t.val p;arcela da vast• produ91ll0 de tais atos, QU•

inCit.~tl'fl;

<l'l"'•

••rca. cara<:tari•tlc• do• produtO'Iõ do proc.•••o

pele Pt>dltl" Elut.:.utlvd (191!.4 a 198:11, llt'l\e •K..-C.II'U atlvlda<l•• laol-'
f..-..,t . .

oro•nlz'"d"'"'• d ... do

ll f.kil P•n•trar no• tacnlcls..os do j&r<J:ilo J~tcf.fCO, •lnd.a

n11o

1>A 4.54:5, d• 1942).

que, .du':;,ante; o

••nr f•l...- d• cre•c.nt• .-.. pr-e • ..,~ap:r.o. das

tr•b~lt..odc..-es',.•1hcr

outroa. 11.,....,., por-qu• a vl'f,lncla e a .ad•rnid•d• d• t.l;.a
-'
.

AI•• di••o• deve
qu•

N';aciona,i•

na111ic•••

dos- qual a~

clit.N~do n"or•a11 ca- b.l!- •• •t~ ln•Utuclona'is -- te• doi

11e""'a

no

c,.., ..

•lo:t••,.Uzav':lo

no.-...... Inovador••• o

.,.;,!.,.

d••

lei•·'

.:.ooou,. t qu• esta•

.,.,j;a"' 1ntroduzld"'• a.trav•• dlt pr-eceito• abran,..~t~ll e de HltKlYorl
lnt•rpret.aç'J.o,

putad• na qu..,..tiflcao11o da produ;llo leQal db Paia.

de

aa quats a11<> or•duAI••nt•

aJ~5tados .11.11

dadi!S da •oci..:l•d• por int.onnédlo d• açllo l11gifou·ant•

nec••aíult...-tor",

O· pi.,..: d••s• ·,;. • .,ta produg'llo de t.,.tos' IR<ga1S • sua Pr.C.lr1a-·
ar'tl.culag11o, co·..., JA asainal•do. To.aa de .:.co.ihec.ar 0

~ora

COM

con'strano;1I•M>to 0 '!""'o ..-c:aboupo le~;~a1 b~••il•lro n11o p-•ui Ulll&

.

.,.trutur-a

~- d~tlln-da

.

-- exc•to no qu• tano•.•

al<;~l.lloa•

daa. co-

Aslllinal•-•••

'

por''"• quor a

opç11o, p•l"

•1•t ..... t!Eaç.llo' do

.. cervo Jurl.dico vloante n'J.o pr•t.ora o ro111poito que ••

deve

t&l'
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r:;&r.1ter d• pr..ccrito administrativo

P'"'""""'por.t.o, o pr"oJ,.to
c:onr.oli<l.:or

poss;ul

o <!nt•n<limont.o <lot qu_• ,.

~~o~ho

nlt.id&n~<~nt.a

c;Qnt$>rno•.

d•

d<tat.a

_h:•j

compllu•~tAr,

dlforrenc:iadoa d• ativ:l.-

ciA"'

~~~,...,

f>HAÇ:Io d.;a:.;.

t.;u-~fia

d.KI<1 d• tcoisl.ar, n'lllo podando ir • pont.o·d.,., •o reunir

Q<tr"•d~

tos

as

do

que

nor01at1vo.

re,.pon:o.o.tlllid;od<tll

p&Ja

c:o~~.acr

Na

i~~~PorUo

P•rcceu-nos ser de fundammt&l

iaopleo;,entaç:rc

tex-

;o,Ú·ay•• d• •to• l.n<l.-porndllnt••• dor-lhes ww. .u:J:.l<;u..,..

lõlç'lllo d• qu• .-.... ult• aionif:I<:A9;..o dlfe.-crnt• da pret..ndid• pelos

1-;:;~gQ

l...,i•liiOdorors ;ao

do prol:•sco avolut.lvo dA"'- no.-'"'""•

No~~>c.a

t.&ref.;,
Igual

'foi obs•r"Y:ar.da c o'" re1Ag1ilo AD çr-...:lu•l i ....,a Q\.111

<:AUtlll a

deY• pre5idir t&refA d• sa01elhant• nagnlt.\ld••

Ac"rllll,

pl"efrrrllllo•

opç-:ao pElo CcnQre,.ao Nac:ional

decorreu

an.oc:lada11

da

~<t<::l.ttor

n~o ~-' por q1.te drtleçar aa

an.to t1plc:a do 1..eglsl.>.t1vo,
v•s

6rg:lo

~-o

coovicollo d" qu•, rn'"do a atovidade le..,ifer-

do~~

a

inir:;i;:r.ti-

t.o.l •tivld;ode 4 outro,; poch:•res. Se o f1:;:er110,.

Opt.:t.l" POI"' u111 anc:.au:la•r~<!ntg d111 •t.iv:l.dad•• qu• vl.abillzasr.a a ..,1o;te' 11.:ati~:ap':l.o d., l""õJi•I•Q:I;o .,,.P..,.•• 10111 c:~1rto espaço ""' t,.,.pc, o

qu•

••

et.ap.o. puclct•"•• op•~""•'" c~u> •u•tentaculo d• •t•p• su-b••-

c.ada

na

C:O"'"'~"

<1011

Uoput.ado,;;, oii.ChAmo-no'!-otquipados.pAra d..,. c:.Wc <I•

t.o.l ampreendi~to, Cotll u. 11inimo ,!.;:_cõ.nel~>m~>nt;oçll<t=-.

c:~dificaçt. ..a, no .. nt .. nto, •• continQtnc:l"'"'
qur>

.,,..,.

""''"li"
1•1•

•str.,t:Jçi~.

n;llo sr>rlA"' ra•lhor

a n•c: ..ssidad• drt fO.anusrtar uro

no•

,EI"

•mplo

corwem:...-a..

f'•pr••...._to~<ri"

volu....,

de

A "par-t• •c:• . . or-.ta" englo.t::r& os campont~nt.cos de c•rAt•r

••

••ILclon•l

lil!•dos •

(,.," lotls • indicogllo do local •
o•o:..o,

.,;.,,. urormtas, .,.,,. t.aoob•m wo daspardlc:io de

••forços,

d"do

que

c:cdificaç!:r•• se acha'":.,. vtaa de t.-r

~:ubfoti

t.uld.o.a pct" l:>lltras, e .. etstudos h-i vMios .anos. é por .t.ns

r"':.b'""

diP

noss&s

.o.colhetnaa,

c:onsolid•çbcrs,

res..-vando,

c:at~Qorla

lndep..n<lunte

par't.e •r::<>1i•óri;o

Qu.~onto b

nor•••

cQI1•olldsv'C••

•

colet1n•••• _.

"""]•wta..
c.,.,..l:,...do

' -.

l•tr•l

pos~.:..,,; ,.:.,zrj,n obVt.;;.; -Ge• a riu~

i

~

.

. ... i

volta•••

a

< '.

_, ' .. •

parot.

..

qu•
~

... ..

'

o

da

"""''"~ado

a <"lo"' I n11ç-1'1o d'" autor 1 d.:.d<i

como

daquolo>s

Que,

por

iorporativo leg.o.l ou r•Qul.o.ooal\tar,

<>c>oer•clondi;r..o.ç:t.o

dll' sist. ..... a b.a••"dos -

pr-ov.,- at• •••"'o a atuA11z&gllo dl,.ri•
JUI'",dlc:as do p..:ts, be01 COlOrO

Ilua.tr•• -111bros d•sta ~ •• , a refor ...o. dEis ao•todos e pr.6t1c;:r.s
dv

•laboraç'l&o

1

oCaa~'ao

dispO•"

do

re~attr.-1,..

quo

1\-

•

ch•-

inrri(lt:u:lç-'bes d•01ocra-tic:ao do P&is.

N<tnhu"'

mcrnonto

coroput•dC.r c•pazas de
no

siat•••

d•

nor•••

rirncia

se>bret

advind& do onv&J...,.Dnto -.,., tiOl oorpr••.O. • "'""' •a-.s-a dot c<>-

nh<tc:hu:mt..os • convicotl•• capaz de emtiiiSAr' ;o produç~o dtt uma lei

/\4cnlo:;.,"' G! operiOclonds do~~s
Constitui9'llo

que

raçul.....,nt•çt>~s

envolvida~~;.

A

toropo da pôr, 11'" mnrc:h:o 11>ttdid;os concr•-

'li;

l:.<"llnsparWn~:l•.

V•ao• f•z•:-lo

J~

e ousadllmante.

do

-- por

- l o dD dr>er .. toa, lnatru..,t!<oa 0 r•o:oluçtloll, portar!_•• e ordons ele

allllti!>m:&tlc:a

·s..-viço -- froq(l..;t. • ...,nt.e cOG fcrr..,a 'qua•• si.,llar • d•• l•h:, por

par iodo do te10po -- 'prc:iv~l,<cohoenta tlrl!v•, d•do sep c:"'r.tt....-

•

consolidaQllo

obt.Qr

Ufi.O.

.tr-

s~Qnifh:•ttv•

~..-ntDa

Voat.Art.CI, o~~fiQU;.ou-s•

COIQO

orderuom~>~t.o

legal que

d• nos•• aoc:i•dade, Foi com

bo~~se

.,..,a

iQualo,ante

de t.•i• nor-"'"'"• como rnan•lra

rcral vlsu.o.ll;:;ag'll.o do

nov.o.

a '"dlficap:llo d,. ... .,., ord- .jur,tdica "'"''" Juat•, ínc:lu-

sive pela sua

• •lst.e.,•U:.:ot.qlto doe &tos de
-OrQ;r;"

p4ro>

in:r;;tl.tul"trlii'S

povo erigiu. ot t .. ~t.,l!lunho inii'Qulvoc:o d"

no:10so

"'"''"' cpç'll.o por •udan"••·

do• ••tadoa-OI....tlro...

Elcecutivo tl111 sido proficuoa oor.adoretlll d•

corwenl<>nt.et

Olo~t.i=

saria

C:OIIIplement•r •Just.;adot. ;lr.s nllce!õ'liido~t.dG!Iil dQ f'41• e .... pc,;~~bilid.ade-s

faclllt&r

,..;9..;Ú,.,ent•"llo lfac:orrou ,So -r•c:cnh~~-lltiDnto d-• qua os

s01re111 doia .. doc:orr•ntea.

uusta

QU• OS -...-.. ntos dll oliUSpiciÕIICII t<~o•po .. SOprM.- sot1r11 .o.S.

••

•prdp/-i;odo do qua ••'ton t-o• u01 p&rlam.;nio le<;~lti111;ado potl& e10c-o-

t.as
qu•

lagisl .. tiv• c:onG-Ut.ul diV1da d01 h-i OIUitO vencida

'·- ,__ .•

OlUn~o,

co., suc•sso ""' v.trl•• part.ea do

'11""110, "'"' .o.touns casEI• -- c-oOID ocEit"re nga ÇUA-

•~g:!lo

r••eluçllo,

.,,.lbir as ,.••.,•• enfl!_rll\ld.o.tlas que o

qu• nos 010I11at.,., --no,. dias •tu•t•. O alst,..•• pr•-

~-"

ou

Jo.u>to ;ao nosrr:.o povo~- N.o.d• "'"'"" Juslio

--.:tU:àftzat:IIÔ -d•• -codt.flé.~o-,16~ ••-·

juli"·····

H><&g'llo ou oparacion•llzag:!lo tlast.-rla p01.1co te•po
•dtHcio

d•c•·•t•ç-:IO_o

tl•v•"' r•f•retnd;t.-lo.

d.;,s

na ••trutura de tltutos, Intervalos

:-uficient•s-para post•rlar ln••rç:!lo d&s ç:Odtflcav!:ras,

•

o11

o• nOSIIO proc:ea•o do'atstq.,aUz•ç:llo, • ldha <la

tratar iniclaiMsnte os c:OLI:IQOS COIII<>

A

Jntegr•m

com;tltucianaiMontc inv••t.ld.o. de pod.,.. p.,r~ • pr.6tica a .. t.o.l o>to,
b••

qu•

inslitur:;J.Otl•l1zapJic dot. lll'lo

razo•v•lr•oont• slstaout.tlzadas, .... pr•Jul:o d_o;oo __.,_t_1Vld;a<las

j.l

vilrrl.u•

farmal

n:ro

d~

~egul&_

se

!:4d&

""" t.ds fun-

qull' "" fi><ar;a., pr•zos p...-a sua consolidllç1<c, a nível d•

tUnl•t•rlos, ••gundo a "''"""'• ••trutur" da tltulos d .. flnlda par• a
consolld01ç:r;-o das leis.

pr'pPollt'll

crlar:=o alQuns eonb•r•ç-_os dur.:&nttl 1.1111 ccu-to
14çicÕ

esto~~f>OOs' convencido de que todos n<-s:,·· cidil~os; Juri:s:;-

t&o;, parl&...ant.;or•• •
sist•lllatizap'lto,

ln,;tituiptl<ts, tere..os n>Uito ~ Q;onf>4r C:OIII

c:J•,.wxa

11

op..-acion•lid«lfor

propicl&d•

•

P•l•

rrov• 111etodoloQia proPcst .. ,'
rt eoe bo~~scr ""' tailõ fund~"'~>ntos que t.t1nooa. 'a honr4 de

pres•nt•. prtlposi"11o
ilustrtrs 0PAr•!'• coo. sau

••.li to

contribuir~o

ao

e.:-

det:;l•

sub .. ll!ttrr

C.at:óo!!o certe do q..., olõ

s•b.,.., ·-p•r:ttnc:l.•

.,· p11rcpl.c:4ci&o

F,_tar;o o apri..,-al!cmto do ._..l.l tcrMto,

SAIA DAS SESSÕES, EM 27 DE MARÇO DE l9Sil

de

pr-ovidl!nc:i&s 11 • lndlcapllo do

~:~elos

para a lonplounentag:ro da

111'1 0 quando ca!'.IVDis 0 be., c-0111o .• indicavllo
Vlglnc1•

d;oa

nor-"'"'"

••t.ab•l•cldas

pr•~:isa

d;o entr;od ... ••

pela 1•1 1 pos•uindci ••la ~.~e

-~R FERNANDO HENRI~ CARI::OSÇI

~ -~omia.são Cl~

Con8titutçio, Juatiça a

~ado no DCll (~eçic II). de 2B.o3.5irl

C1411~r:rift.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçao II)

PROJETO DE lEI DO SENADO
N" 40, DE 1991

Diap6e aobrc o reajuste das prcs~
taç6e1 mcnsaia nos contratot de fi-

nanciamento firmadoa no Ambito
do Siatem.a Financeiro de Habitação.
O CongreSsO Nacional decreta:
Art. 1° As prestações mensais nos contratos- de financiamento firmados no âmbito

do Sistema l'lnancé:iro de Habitação (SFH),
vinculados ao Plano de Equivalência &daria!

(PES), serão reajustados no· mês seguinte
ao- em que ocorrer a data-base da categoria
profissional do mutuário e no mesmo percentual da variação dos salários., apurado na respectiva data-base.
§ 1o As prestações relativas a contratos
vinculados ao Plano de Equivalência Salarial
Plena serão reajustadas no mês seguinte ao

dos reajustes salariais, assim entendidos os
correspondentes à data-base, os automáticos,
os complementares, os compensatórios e ~s
antecipações a qualquer Utulo.
§ 2° Eventuais diferenças apurada~ em
decorrência de reajustes já aplicados em limite superior ao pennitido pelo disposto no
caput deste artigo, serão imediatamente restituídas ao mutuário, atuali7.adas segundo a
taXa de remuneração dos depósitos em caderneta de poupança.
Art. 2° E assegurado aos mutuários com
contratos vinculados ao PES-que, na aplicação de qualquer reajuste, a participação da
prestaçaõ mensal na renda atual não excederá a relação prestaçáolrenda verifi~da ~a
data da assinatura do contrato de fmanctamento, podendo o mutuário solicitar a revisão do valor da prestação a qualquer tempo.
Parágrafo único. Não se aplica o disposto neste artigo às hipóteses de redução de
renda por mudança de emprego ou ~r alteração na composição da renda famll1~ em
decorrência da exclusão de um ou mats coadquirente&, assegurado ao mutuário~ n~
casos, o direito a renegociação da dtvtdaJUnto ao agente financeiro, viSando a restabelecer o comprometimento inicial da renda.
Art. 3°0 c:aputdo art. 18da Lei n°8.177,
de 1°de março de 1991, passa a vigorar com
a seguinte redação:
"Art 18. us saldos devedores e as
prestações dos contratos celebrados
até 24 de novembro de 1986, por entidades integrantes dos Sistemas Financeii'O$ de Habitação e do Saneamento (SFH e SFS), coin~cláusula de atualização monetária pela variação da
UPC ou da 01N, passam a ser reajustados pela taxa aplicável à remuneração básica dos depósitos de poupança com data de aniversário no dia primeiro de cada mês, mantidas a periodicidade e as taxas de juros estabelecidas contratualmente."
Art. 4° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 5° Revogam-se os arts. 23 e 24 da
Lei n° 8.177, de 1° de março de 1991, e demais disposições em contrário.

J UJtiflcaçlo
O presente projeto de lei tem por objetivo fazer ret_ornar o equilfbrio prestação/renda do mutuário nos contratos de financiamento firmados no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH). com cláusula. de equivalência salarial.
A relação prestação/salário desmoronouse com a edição da Lei n"' 8.177, de 1° de
março de 1991, que determinou o reajuste
das prestações mensais com base na taxa de
remuneração das cadernetas de pouçança

(arL 23).
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como os registrados nos óltimos anos, o mutuário não pode ser responsabilizado ou penalizado por essa desvalorização dos recursos, à qual não deu causa.
Este projeto não visa criar qualquer beneílcio em favor dos mutuários, pretende tãosomente permitir que os contratos sejam cumpridos de conformidade com as cláusulas pactuadas, sem interferência de norma lnfraconstitucional indevida.
Assim, .esperamos contar com o apoio
dos eminentes pares para a rápida transforma-ção do projeto em nonna de clireito posítivo, em homenagem aos superiores interesses da ordem jurídica, quebrantada pelO disposto nos arts. 18, ;23 e 24 da Lei n° 8.177,
de 1° de março de 1991.
Sala das Sesões, 27 de março de 1991. Senador Mareio Lacerda.

NeSse j>ariiCUiár; â inendonadil lei violou
o dispOl>to ti,; ilf"l.- 5°1 XXX.Vl, ~a~ Constituição Federal, que precettua:
11
Arl. 5° o•••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••
XXXVI - a lei não prejudicará o
direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;"
LEGISLAÇÃO CITADA
Os contratos vinculados ao Plano de EquiLEI N° 8.177,
valência Salarial, considerados como atas juDE ) 0 DE MARÇO DE 1991
Iidicos perfeítos. não podem sei" modificados
unilateralmente ou por lei que lhes sobreveEstabelece regras para a dcaindenha, sob pena de instaurar-se o caos jurídixaçlo da economia c dá outras proco no País. _Que ;segurança os indivíduos povidências.
dem ter nos negócios se o que ontem foi contratado amanhã não vale mais?
:·····
Art. 18. Os saldos devedores e as prestaNiío é concebível_ qUe a Constituiç§o, co- mo obra de um Poder mais alto, seja desres- ções dos contratos celebrados até 24 de nopeitada pelo Legislativo e &ecutivo, que tem vembro de 1986, por entidades irilCgrantes
a obrigação, juntamente com o Judiciário, ,Jo~ Si:.Lcma:. Financeiros de Habitaçiio c do
de velar pelo seu cumprimento, uma vez que Saneamento (SFH e SFS). com cláusula -de
são considerados seus guardiães.
atualização monetária pela variação da UPC,
Do ponto de_ vista econOmico e social, da OTN, do .salário mínimo ou· do salário
não há também como manter as prestações mfitimo de referência, passam, a partir de fereajustadas acima dos _!SBiário~ São ind~pen vereiro de 1991, a ser atualizados pela taxa
sávcis a compatibilização e o equiUbrio entre aplicáyel à remuneração básica dos depósia receita do mutuário e as despesas com as tos de poupança com data de aniversário
prestações da casa pJt?pria. Sem proporci~na no dia primeiro, manti~ a periodicidade e
Jidade entre esses dots elementos - sa,lário x as taxas de juros estabelecidas contratualmenprestação -, sem equivalência nos seus res- te.
pectivos índices de reajuste, sem correspon§ 1o Os saldos devedores e as prestaçõesdencia dos dois fatores que se posicionam dos contratos celebrados, no período de 25
nos pratos opostos da grande balanÇa, que de novembro de 1986 a 31 dei janeiro de
é o Sistema Financeiro de Habitação, have- 1991, pelas entidades mencionadas neste arti~
rá, inevitavelmente, a quebra do equilíbrio go, com recursos de depósitos de poupança,
do Sistema, com desastrosas conseqüências passam, a partir de fevereiro de 1991, a ser
para. o Governo, agentes financeiros e, espe- atualizados mensalmente pela taxa aplicável
cialmente, para a enorme comunidade de à remuneração básica dos depósitos de poumutuários, em face dos elevados índices de pança, com data de aniversário no dia de asinadimplencia que prOVavelmente ocorrerão sinatura dos respectivos contratos.
e do sem-nllmero de ações que ingressarão
§ -2.o Os contratos celebrados a partir da
na Justiça.
O õlutuário optante pelo Plano de Equi- vigência da Medida Provisória que deu orivalência Salarial contribui com 3% (três por gem a esta lei pelas entidades mencionadas
cento) do valor das prestações para o Fun~ n~e artigo, com recursos de depósitos de
do de Compensação de Variações Salariais, poupança, terão cláusula de atualização pecxatamente para manter, durante o período la remuneração básica aplicável aos depósicontratual, a garantia de que sua prestação tos de poupança, com data de aniversário
não subirá mais que o salário e para que o no dia de assinatura dos respectivos contratos.
§ 3U O disPosto neste artigo aplica-se
Fundo, ao final do contrato, cubra eventuais
igualmente :às operações ativas e passivas
resíduos de saldo devedor.
Todavia, se o Governo concede um pra- dos fundos vinculados ao SFH, ressalvado o
zo de quarenta e cinco dias para os agentes disposto no parágrafo anterior.
§ 4° O disposto no § 1° deste artigo aplifinanceiros repassarem os recursos arrecadados fl entidade que os administra, inclusive ca-se às letras hipotecárias emitidas e aos
depósitos efetuados a qualquer Utulo, com
em períodos de fone aceleração inflacionária,

-·················..··········.....................................
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recursos oriundos dos depósitos de poupan-

ça, pelas entidades mencionadas neste artigo, junto ao Banco Central do Brasil; e ks
obrigações do Fundo de Compensação- de

Variações Salariais (FCVS).
Art. 23. A partir de fevereiro de 1991,
as prestações mensais nos contratos de financiamento firmados no âmbito do SFH, vinculados ao Plano de Equivalência Salarial por
CategOria ProfiSSional (PES/CP), serão reajustados em função da data-base para a respectiva revisão salarial, mediante a aplicação:
I -do índice derivado da taxa de remuneração básica aplicável aos depósitos de poupança livre no período, observado que:
a) nos contratos firmados atê 24 de novembro de 1986, o fridice a ser utilizado corresponderá àquele aplicável ks contas de poupança com data de aniversário no dia primeiro de cada mês;
b) nos contratos firmados a partir de 24
de novembro de 1986, o índice a ser utilizado corresponderá àquela aplicável às contas
de depósitos de poupança com data de aniversário no dia da assinatura dos respectivos
contratos;
II -do índice correspondente ao percentual relativo ao ganho real de salário.
§ 1° No caso de contratos enquadrados
na modalidade plena do PES/CP, far-se-á, a
partir do mês de fevereiro de 1991, o reajuste mensal das respectivas prestações, observado o disposto nas alíneas a e b do item I deste artigo.
§ '2fJ Do percentual de reajuste de que trata o caput deste artigo será deduzido o percentual de reajuste a que se refere o parágrafo anteri_or.
§ 3° É facultado ao agente financeiro aptlcar, em substituiç1o aos percentuais previs·
tos no caput e§ 1° deste artigo, a· l'ndice de
aumento salarial da categoria profissional,
quando conhecido.
Art. 24. Aos mutuários com-contratos vinculados ao PES/CP, firmados a qnualquer
tempo, é assegurado que, na aplicação de
qualquer reajuste, a participação da prestação mensal na renda aluai não excederá a
relação pre,taf.iâo/rcnda vc:=rHícada na 1 kta
da assinatura do contrato de financiame..n~o
ou da opção pelo PHS, desde que efetuem
a devida comprovação perante o agente financeiro, podendo ser solicitada essa revisão
a qualquer 1$mlpo.
§ 1° Respeitada a relação '~ que trata
este artigo, o valor de cada pre:._ _ação men ·
sal deverá corresponder, no mínimo, ao valor da parcela mensal de juros, ~..alculado à
taxa convencionada no contrato.
§ 7P Não se aplica o disposto neste artigo às hipóteses de redução de renda por mudança de emprego ou por alteração na composição da renda familiar em decorrência
da ex:clusão de um ou mais co-adquirentes,
assegurado ao mutuário. nesses casos, o direito à renegociação da dfvlda junto ao agente financeiro, visando a restabelecer o comprometimento inicial da renda.

§ 30 Sempre que; cm virtude da aplicaçãO
do PES/CP, a prestação for reajuStada em

percentagem inferior à<juela reterida no art.
23 desta lei, a diferença será incorporada
em futuros reajustes de prestações, até o tiu;ri_lç_ d.tLque trata o caput deste anigo-.
(À Comissiio de Assuntos Bconômicos _ decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 41, DE 1991
IDatitui o seguro especial obriga-

tório_ por danos cauaados ao meio
ambiente..
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1° É obrigatório o seguro especial
por danos causados ao meio ambiente.
Art._-2° O seguro a que se retere o artigo anterior garantirá a recuperaÇão dó meio
ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente.
- -Art. 3° Obrigam--se à contratação do seguro previsto nesta lei as pessoas ffsicas ou jurídicas, de direito público ou privado, que
desenvolvam atividadcs potencia Imente causadoraS de significativa degradação do meio
ambiente, especialmente:
I - a produção, a utilização ou o transporte terrestre. marítimo, tluvial, lacustre,
aéreo ou por duto. de substâncias tóxicas, inflamáveis, corrosivas ou nucleares; e
- II -a garimpagem, ouqualqueroutra forma d.e exploração de recursos minerais.
Art. 4° Não será concedida autorização,
licença ou a respectiva renovação ou transferência, a qualquer tílulo, para o exercício
de atividades sujeitas 8 esse segUro obrigatório, sem ptoV.Cda existência dele.
Art. 5° O Poder Executivo regulamentará a presente lei no praz.ode90 (noventa)dias.
ArL 6° Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. '?Revogam-se as disposições em contrário.
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veu:, corrosivas e, até, nucleares, que acarretam a poluição de mares, lagos e rios, a destruição de florestas. a matança de animais e
a degradação da qualidade do ar. Outros danos são causados pelo uso indiscriminado
de substâncias nocivas .na garimpagem e na
extração de minérios do subsolo.
Apesar da norma constitucional que obriga o causador do dano ao meio ambiente e
repará-los, essa reparação é dificultada, por
vezes, pela falta de recursos económicos-financeiro ao infrator. Assim, a instituição de
um seguro especial, a ser contratado por todo aquele cuja atividade representa risco potencial de dano ao meio ambiente, é a fórmula capaz de solucionar o problema.
Acreditamos, por essa razão, que o projeto, que ora submetemos à apreciação dos ilustres membros desla Casa, será aprovado pelo Congresso Nac1onal c transformado em
lci, por obra de inteira JUStiça.
Sala das S~. 27 de março de 1991. - '
Senador Francisco RoUemberg.
(À Cotnissio de Assuntos Econô-

O SR. PRESIDENTE (Mauro Renevides) - Os projetas lidos serão publicados e
remetidos ~s comissões competentes.
• Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 1<) Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N" ffl, DE 1991
Nos termos do art. 210 do Regimento lntemo, requeiro a transcrição, nos Anais do
Senado, da matéria "Bomba Atómica BrasiIeira11, de autoria de Dalmo de Abreu Dallari, publicada no jornal Folha de S. Paulo,
do dia 25 de março de 1991.
Sala das Sessões, 27 de março de 1991.Senador Eduardo Suplicy.
(À Comissão Diretora.)

J!Jitificaçlo

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- O requerimento lido vai ao exame da
Comissão Diretora.
Sobre a mesa, requerimentos que serão
lidos pelo Sr. 1(,) Secretário.
São lidos os seguintes:

Por força do art. 225, caput, da Constituição da República, "todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem
de uso comum do povo e essencial ~ sadia
qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público c l c:oletividadc o dever de defendêlo e preservá-lo para as presentes e futuras gcraçõe&11 (r,em grifos no original).
Prevê, ainda, a Lei Maior, que ''as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas fi-<
sicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação
de reparar oa danos causados11 (art. 225, §
30 --sem grifos no original).
Em decorrência mesmo do acelerado desenvolvimento industrial do País, ocorrem, a
todo instante, acidentes com o transporte e
a utilização de substâncias tóxicas, inflamá- ·

Com fulcro no art. SO. § ZO, da Constituição Federal, c/c o an.~216 do Regimento Interno do Senado Federa~ requeiro as seguintes informações a serem prestadas pela l-o.xcelentíssima Senhora Ministra da Economia,
Fazenda e Planejamento., Dr" Zélia M. Car- ·
doso de Mello. acerca dos falos veiculados
pelo Jornal do Brasil, edição de 26 de março fluente, pág. 1 do caderno ''Negócios./Finanças", sob o título 11Caso do café é investigado11:
1") O noticiário dá-nos conta de que apenas três pessoas participaram da decisão de
suspender as vendas externas do café pelo
Brasil, cujo encontro ocorreu por volta das
16 horas do dia 21 deste mês. no 5° andar
do Ministério da Economia: a Ministra Zélia

REQUERIMENTO N° 88, DE 1991
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Cardoso de Mello, o Secretário Nacional de

Economia, Dr. Edgard Pereira, e o Diretor
do Departamento de Abastecimento e Pre-

ços, Dr. Ricardo Mesquita. Acrescenta, a
mesma notfcia, que na véspera, "Mesquita
reuniu-se pela primeira vez com Edgard Pew
reira e com a Ministra 7.élia p"ara discutir o
assunto, mas o -encontro não foi suriciente

para se chegar a qualquer decisão. No mesmo dia Mesquita dirigiu-se a uma reunlão
no ltamaraty para também tratar da matéria", a qual foi debatida com o Embaixador
Celso Amorim e como representante do DE-

CEX, Dr. José Roberto.
Diante desse noticiário, onde se presume que teria ocorrido o vazamento da informação sobre a suspensão das exportações:
no Gabinete da Ministra da Economia, no
Ministério das Relações f..:Xteriores, ou no
Departamento de Comércio F.xterior- DECEX.?
2;0) A perspectiva de lucros fabulosos auferidos através de transações no exterior,
por quem obteve intbrmaçôes até então tídas como sigilosas. e a ressonância do episódio perante a opinião da comunidade empresarial, brasileira e estrangeira, não fazem
por aconselhar a imediata revogação da Portaria n° 187, do MiniStério da r.:OOnomia, para que se retomem as exportações suspensas?
Caso a resposta seja pela negativa, justificá-la.
3~ É Procedente a notícia que o Secretário Nacional de fo.:COnomia, Dr. Rdgard Pereira, determinou a instauração de sindicância
para apurar as denuncms da l<'c·dcração Brasileira du::.l!xponadore::. dc:- l'afe- Flml~C?
Em caso positivo, quais as autoridades, representante::. de entu.ladc::o e de cmpre~Ht::. privadas já cogitadas para os primeiro::. deppimentos?
4°) Quais as oscílações das cotações para a compra de cal'c br&Jiciro. na Bolsa de
Nova Iorque. ocorridas do dia 18 a 26 do
corrente mês, qual a quantidade, dia a dia,
de contratos futuros, e quais os respectivos
quantitativos em Sacas- daquele produto, especificando os nomes das empresas compradoras.
5°) O Governo brasileiro pretende prestar informações para orientar investigações
que venham a ser procedidas por entidades
estrangeiras, inclusive a Commodities Future Trade Comission. dos Hstados Unidos da
América'? Qualquer que seja a respo-sta, justiticá-la.
6°) Que infonnações possui o Ministério
da Economia, Fazenda c Plancjamcnto, sobre a pessoa do Sr. Robert Aaron Speck,
que segundo foi veiculado, é" "um operador
desconhecido que. repentinamente. teria se
tomado ilustre ao realizar, num tínico pregão, o de quinta-feira passada, a compra de
LSOO lotes de café de uma só vez", num volume de negócios estimado em seis milhões
de dólares americanos'!
'F) Quais as autoridades que, por força
das suas funções, têm habitual acesso a uma
informação prévia relacionada com a política de liberação ou suspensão das exportações de café'!

8"') o conhecimento antecipado, por alguns especuladores, sobre a suspensão da
exportação do café. ensejando compras e contratos futuros de vulto no pregão da Bolsa
de Nova Iorque, comprometeu a expectativa do Governo na política de obtenção de
dividas cambiais'! Justificar a resposta.
Sala das SesSões, 27 de março de 1991.Seriador Maurício Corréa.

REQUERIMENTO N" 89, DE 1991
Excelentíssimo Senhor Presidente e demais Membros da Mesa Diretora do Senado Federal:
Requeiro, nos termos da Constituição e
na forma do Regimento Interno desta Casa,
seja prestada, pela Caixa Eco"riOmica Federa~ por intermédio do Ministério da Ação
Social, as seguintes infonnações:
1. Quais os estados brasileiros em débito com o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço?
2 A quanto monta o débito de cada um,
especificando administração direta e indireta?
Justliicaçlo
Trata-se de obter da Caixa Econômica
Federal, a relação de estados inadimplentes
com o FGTS, bem como o- montante dos débitos de cada um deles (administração direta e indireta), para que se estude a possibilidade de o Conselho CUrador prorrogar o
prazo de parcelamento da dívida. viabilizável em vinte anos.
Temos certeza de que, com uma vasta rede de agências em todos os Estados da Federação, a cr.:F esta em condições e, dentro
de cinco dias, dispondo de excelente serviço
de computação, fornecer a listagem pedida,
contribuindo para que se viabilize, em tempo oportuno, a aplicação do programa existente para o atendimento de populações carentes, principalmente em estados mais pobres e necessitados, por isso mesmo inadimplentes para com as obrigações que respondem perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Queremo:>_ c_Q)aborar no_ encaminhamento e até mesmo na solução do problema, quando necessã.rio, põrvia congressual, carecendo desses informes para instruir a nossa ação.
Sala das Sessões, 27 de março de 1991. Senador Alexandre Costa.
(À Comissão Direrora.)

O SR.~PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os requerimentos lidos serão submetidos ao exame da Mesa para decisão, nos termos do art. 216, inciso III, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, aviso que será lido pelo
Sr. 1o Secretário.

É lido o seguinte:
BrasOia, DF, 27 de março de 1991
Senhor Senador:
Honrado com a convocação para prestar
informações referentes ao Ministério do F..xército perante o Plenário dessa Casa do Con-
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gresso Nacional, proponho a v. 8<"' a data
de 4 de abril próximo, às 15 horas.
Aproveito o ensejo para apresentar a V.
& 3 os meus protestos de alta estima e distinta consideração. ---Carlos Tinoco.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- _O expediente lido vai à publicação.
A Presidência, portanto. deixa a Casa cien-

te de que nesta data, sugerida pelo Ministério do Exército, dar-se-á a presença do titular daquela pasta ministerial, que se submeterá, sobre aquele tema especifico, a debate
no Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores inscritos.
Concedo. a palavra ao nobre Senador
Valmir Campelo. (Paut.a.)
s; Ex"" não se cn-<x>ntra no_ plenário.
O Senador Eduardo Suph(..'Y deseja falar
após a Ordem do Dia.
O orador seguinte é o Senador Amir I ..ando, a quem concedo a palavra. tPausa.)
S. Bc 8 não está presente.
t'OI}(.."_Ç_I_,lo a pa_lavra ao orador seguinte,
Senador K.onaldo Aragão.
-O SR. I<ONALDO ARAGÃO
PRONUNCIA DISCURSO QUR, ENTRI!<iUh À RhVISÃO DO ORADOR, SliRÃ PUill.ICAJ)O POSTE-

RIORMENTE.
Durante o discurso do Sr. Ronaldo Aragllo, o Sr. Mauro Uenevídes1
Presidente, deixa a cadeira da presidência,. que é ocupada pelo Sr. Carlos De Carli, z> Vice-Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Carlos Oc'C.arli)
Concedo a palavra ao nobre Senador
Amirlando.
O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO.
Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sua Excelência o Presidente da _Repiíblica apresentou ~ Na~o
um Projeto de Reconstrução Nacional. Com
relação a diversos pontos das propostas de
Sua Excelência, a nossa divergência é explfcita, como, por exemplo, no que se concerne
a redução do prazo da aposentadoria por tempo de serviço, assunto, aliás, que abordei na
1iltima quinta-feira nesta Casa. Hoje, no entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que
nos traz a esta tribuna é um tema que guarda relação com-aquele igualmente perturbador e inquietante, o Instituto da Estabilidade do Setvidor Público.
O Projeto de Reconstrução Nacional sugere que a "alteração do desempenho das atividades-fun do contingente de funcionários
piíblicos fica irivibializada pela norma constitucional da estabilidade do funcionalismo".
Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Governo propõe, clara e abertamente, o fim da estabilidade do servidor píiblico. E com isto
nós não podemos cõitcordar.
O Instituto da Estabilidade dos Servidores Píiblicos é um desdobramento do princí-
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pio maior, o direito ao trabalho, assegurado
no art. 6° da Constituição Federal:
"São direitos sociais a eQ.ucação,
a salide, o trabalho, o lazer, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma da Constituição. 11
O direito ao trabalho ê tão ou mais importante do que o direito à vida por ele pro-

vida ou a liberdade por ele concretamente
viabilizada. Pelo trabalho conquista-se o pão
de cada di~ e não há liberdade sem pão.
O vínculo funcional da estabilidade to-

mou corpo nos pafses ocidentais a partir do
século XIX. para materializar-se nas primeiras décadas do século XX.
Os estudiosos da administração pública
concluíram que o desenvolvimento de uma

atividade administrativa eficiente, sem solução de continuidade, dependeria, necessariamente, de normas que estruturassem a função pública, dotando-a de garantias suficientes para abrigá-la da instabilidade política.
Os cientístas e técnicOs da matéria passaram a pregar a necessidade de elaboração
de um Estatuto Funcional, no qual fosse assegurada, inclusive, estabilidade.
Em França, o Primeiro-Ministro, Aristide Briand em 1° de abril de 1905, acentuando a necessidade de adotar-se o instituto da
estabilidade, concluía: "Só~assim os .funcionários se livrarão da influência dos poUticos, e
estes, por sua vez, ficarão livres dos pedidos
dos funcionários".
Nos Estados Unidos praticava-se o Spoil
Syatem, isto é, a dispensa geral dos servidores toda vez que o governo era subStituído.
(Revogado.) Ainda em 19-1-1883, o Pendlenton Act inaugurou em certos setores da administração pliblica a introdução do concurso pliblico e a garantia da estabilidade.
No Brasi~ na vigência do Direito Reinol
era comum o fenôiQ.eno das "derrubadas",
que gerava, nas palavras de Moniz Sodré,
pioneiro na defesa de um 11estatuto e da estabilidade", um regime de injustas nomeações,
acintosas demissões e irritantes preterições.
Moniz Sodré foi autor de projeto de estatuto dos servidores, no qual era introdu7.ida a
idéia de estabilidade, embora assim não sendo denominada, expressamente. ainda nos

sa foi objeto de extensos debates quanto ll sua sobrevivência como norma
pennaneilte."
A ·z6 ·4e~ ro;l.io. de 1916 foi apresentado
na Câmara dos Deputados o seguinte projeto:
11
0s empregados ou fUncionários
públicos de concurso não poderão ser
remoVidos· para cargos de categoria
inferior aos que ocuparem e só poderão ser demitidos em virtude de sentença.''
·

O projeto em tela obteve parecer favorável da Comíssão -de Constituição e Justiça.
Nesse parecer o ilustre Relator, Dr. Pedro
Moacyr, assim se manifestou:_

"Essa indemissibilidade está, na
noSSa1egislação. plenamente assegurada desde a Lei n° 191-B, de 1893, art.
~. cujo texto é idêntico ao do projeto ora submetido ao vosso parecer.
Não colhe contra o caráter permanente desse dispositivo qUe figure
em uma lei orçamentária, porque ele
foi reproduzido e revigorado expressamente nas leis orçamentárias posterio-res; e os tribunais sempre considera-ratrr-o·art. 'Y'da Lei no 191-B, de 1893,
uma· basDe segura, permanente, dos
direitos dos funcionários que a ele têm
recorrido quando demitidos por merO arbítrlo a·o Governo, sem anterior
sentença condenãtória.
Basta consultar os anais e revistas
-da jurisprudência do Supremo Tribunal f''ederal para se chegar à condu~
~o ~e que, há mais de vinte anos, o
fundamento sempre invocado pelãS
partes e sempre act:ito pelos juízes
para garantir os funcionários contra
demissões ilegais, isto é, lavradas sem
pr~ia sentença, foi esse art. 9° da
Lei Orçamentária de 1893.11
Após outras considerações, o parecer conclui:

dos lt.Jl3). Scgund(l o escóho de Araújo Castro - in hMabilidade de Funcionários Públi~
cos, !917. Pode-.se, ali, ra7.er uma larga pesquisa, porque a discussão foi rica em detalhes, sobretudo quando o embrião da estabilidade já vinha nascendo no Brasil.

"O Projeto Qo Sr. Deputado SalleS,
sem _embargo dO que pende da Câmara- nesse momento, merece o seu vOto, não sendo mais do que uma revigo~
ra_ção, destacada em lei ordinária, dO
antigo preceito contido na lei de 189~
·re-pi'OdUZidO--Til1nte"nifptamente n·as
posfCriores e consagrado como princípio do nosso Direito Administrativo
pela jurisprudência dos tribunais."
(Diário do Congresso, de 6 de agosto de 1916, págs. 1750 e 1751).

"A primeira manifciiàÇão da estabilidade, em nosso Direito Administrativo, salvo a hipótese de cargos vitalícios, contemporaneos ~ independência
naciona~ ·é o art. 90 da Lei n° 191-B,
de 30 de setembro de 1893, determinando que os empregados de concurso só poderiam ser demitidos em virtude de sentença judicial. Disposição
de lei orçamentária, a notma· em cau-

Houve, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
um equívoco da douta Comissão de Justiça,
no tocante à vigl!ncia do arL ()O da l..ci n°191-B.
Tal dispositivo estava, há muito, revogado, como passaremos a demonstrar:
O art. ~da Lei Orçamentária n° 191-B,
de 30 de setembro de H~93. foi revigorado
e<jJressamente pelo art. 9° da lei, também
orçame-ntária. n° 266, de 24 de dezembro de
1894, como se vê a seguir:

idos de 1913 (Anais à(l Câmara dos

Deputa~
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"Continuam em Vigor as disposidos artigos SO, 90 e 12 da Lei n°
191-B, de
d_(se~mbro de 1893."

çõ~_

3º

A Lei n° 358, de 26 de dezembro de 1895,
era clara em seu art. 4°:

"Os eriipr~gados de Fazenda de
entrâncias ou concurso s6 poderão
ser demitidos, salvo os casos de sentença passada em julgado, mediarite processo administrativo ou proposta do
chefe da repartição, convenientemente justifiç-ada, ouvido o_ Tesouro e o
empregado acusado."
Eis a! unia nova nonria que admitia a pos~
sibiliade de ser feita a e<oneração dos funcionários de concurso i_ndependentemente de
sentença judicial.
Mas não é: só issO. A Lei Orçamentária
n° 360, de 30 de dezembro de 1895, revigorando os arts. go e 12, deixou de fazê-lo com
relação ao art. 9'1:
11
Continuam em pleno vigOr as disposições dos arts. 8°. e 12 da Lei n°
191~B, de 30 de setembro de 189311
(Art. 12).

Inobstante a caducidade do an. 9° da Lei
n° 191-B, e conseqüente inecistência de norma legal amparando a estabilidade, a doutrina e jurisprudência foram construindo uma
sólida barreira contra as demissões injustificadas e arbitrárias, como demonstram os tectos e decisórios a seguir transcritos.
Nesse passo, vale a pena pinçar algumas
passagens do parecer apresentado na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados,
da lavra do Deputado paulista Galeão Carvalhal, em 5 de dezembro de 1915:
''A Constituição Republicana oferece as mais seguras garantias ao funcionário, uma vez empossado no cargo
para o qual foi nomeado. A índOle
do regime que foi adotado não permite interpretação diversa daquela que
transparece nítida e insofismável do
espfrito e da letra dos. te-: tos constitucionais.
Só há Uma disposição em virtude
da qual o Presidente da Rep(lblica pode nomeare demitir livremente os funcionário~: é a do art. 84; § 2°- "nomear e demitir livremente os Ministros
de Estado'\ Se a Constituição Federal
quisesse manter a mesma faculdade
em relação aos demais funcionários,
teria ampliado este poder de modo
evidente, de maneira a não deixar dêvidas sobre a atribuição do Presidente da República na prática de atas
da mais alta gravidade e de consequências comple<as. Em nenhum dos parágrafos do art. 48 se cogita de demissões, salvo a (!l(ceção relativa à demissão dos ministros de Estado.
É certo que em outros artigOS da
ConstitUíção há preceitos relativos à
vitaliciedade e exoneração de funcio-

-----
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nários. A Constituiçiio, em conjunto,
não quis privilegiar certos e determi~
nados funcionários; apenas entmciou,
de modo a não deixar d6vidas, as garantias que acompanham a investidura em certos cargos federais, resumidas nos seguintes termos: Do art. 74:

"As patentes, os postos e os cargos
inamovfveis são garantidos em toda a
sua plenituden. Quer dizer que as pessoas nomeadas para exercer tais cargos, civis ou militares, só os perderão
em virtude de sentença judicial.

N.ilo possuem os. demais cargos as
mesmas garantias'! Não resta a menor
dt1vida que os demais cargos federais
estão garantidos por disposições cons-

titucionais, e a existência delas no corpo da Constituição não tem outra e<plicação razoável."
E, depois de argumentar com os
arts. 73 e 82 da Constituição, chega à
conrJusão seguinte:
"As conseqüências de disposigões
constitucionais tão categóricas não
podem ser postas em dúvida. Só mediante processo regular, admimstrativo ou judicial, conforme foi definido
em lei ordinária, poderá ser feita a
prova dos abusos e omissões praticaT
dos pelos funcionários.
Pela mesma forma se provará a
falta de desempenho dos deveres legais a cargo dos mesmos funcionários.
O compromisso de bem desempenhar
os seus deveres acarreta para o fllncionoário uma garantia da sua permanência no cargo."
''O fato de ter a Constituição declarado expressamente que os ministros
são livremente demíssfveis não constitui, a nosso ver, argumento para que
se conclua que os demais funcionários não ficaram com a sua estabilidade assegurada.
Estipuland~ Claramente, o legislador oonstituinte quis acentuar que
tais cargos seriam de mera confiança
do Presidente da Repüblica., impedindo assim que o Congresso pudesse
aceitar qualquer limitação nesse sentido, ao passo que, com relação aos funcionários em gera~ nada impede que
seus direitos sejam assegurados e que,
por lei, sejam estabelecidas restrições
à faculdade que cabe ao Executivo
de exonerar aqueles que estão sob
sua jurisdição:'

O mesmo entendimento era sufragado
pelo Supremo Tribunal Federal, em a~rdão
exarado em 13-10-15.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em realidade, a jurisprudência seguiu por esta senda e
sempre manifestou entendimento expresso
contra as demissões arbitrárias e injustificadas.
Alvitramos que o testemunho histórico é
importante para a tomada de decisão com
relação à proposta do Governo no sentido
de abolir a estabilidade do servidor pó:blico.

Vazado de fonna lapidar-, realçamos do
referido acórdão as seguintes passagens:

''A atribuição de nomear não envolve a de demitir arbitrariamente;
compreende-se essa faculdade tão-somente a respeito dos cargos que se
consideram de confiança. de que é
exemplo o art 48, n° 3, da Constituição Federal, dando ao Presidente da
Reptíblica o direito de nomear e demitir os ministros.
Não sendo declarado nas leis e
nos regulamentos um tal arbítrio, que
não se justifica, não se deve presumir;
e ilegal, por não autorizá-Ia a lei, se
deve reputar a destituição sem causa
de funcionários efetivos, ligados ao
aparelho da administração ptíblica pelo exercício de um cargo -permanente."
Pontes -de Mirimda

Com.entruios à

Constituição, Tomo UI, pág. 418 2" edição,
assevera:
- -

''Os partidos poUticos cefcam, por
todos -os lados., o corpo dos. servidores
da Nação, a começar pelas nomeações
e promoções. Os Estados pluripartidá-

rios não podem deixar de querer garantias para o pessoal da administração e dos outros serviços, contra os
poderosos da política e fora da polftica, cujos interesses são, porvezes, atingidos pelas deliberações administrati·

vas."
U escopo de nosso pronunciamento é demoiistrar quão longa foi a via cruc~ de~
conquista, incorporada aos direitos e garantias do servidor de forma definitiva no arL
169 da Constituição Federal de 1934, in verbis:
"Art. 169. Os funcionários públi-

cos, depois de dois anos, quando nomeados em virtude de concurso de
provas, e, em gera~ depois de dez
anos de efetivo exercício, só poderão
ser destituídos em virtude de sentença judiciária ou mediante processo ad~
ministrativo regulado por lei, e no
qual será assegurada plena defesa.
Parágrafo tínico. Os funcionários
que contarem menos de dez anos de
serviço efetivo não poderão ser destituídos dos seus cargos senão por justa causa ou por motivo de interesse
ptíblico."
A Constituição de 1937 renovou a mesma regra no seu art. 156, alínea c, o mesmo
princípio, e o passou. integralmente. para o
Estatuto dos Funcionários Públicos avis da
União (baixado através do DL n° 1.713/39).
Os fatos por si mesmos tecem uma dolorosa ironia: a era Vargas, a Ditadura Var~
gas, acusada de ter ferido constantemente
os direitos individuais. disseminando o temor
e a insegurança ao cidadão, através dos gestos legislativos acima evidenciados, cuidou
de consagrar a estabilidade aos funcionários
públicos. Hoje, todavia, a democracia brasi~
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Ieira, a -mOdernidade administrativa, qu~r subtraii da Constítuiçâo cidadã uma garantia
que até mesmo a Constituição polaca preservou incólume:
Perversa_irrisão do dcsiino ingrato.
Na mesma esteira da manutenção da estabilidad~ _p_(_"rl~str~ram as ConSt_ituições de
1946, art. lBH, I, de 1Y67, art. 100, e a de
!988, art. 41.

.As_ conquistas no campo do Direito do
Trabalho, ,ou do trabalho em órgãos da admi~!~tr.ação púbJica, fundirilm-se sob o fogo
e calor da luta. E obra de sacrifícios incoiltáveis: suor, dor e morte amalgamaram-se nos
preceitos materializados nas leis, cujo registro e memória sepultam-se nas silhuetas dos
anoS ou até mesmo dos séculos.
Na História da humanidade, em seu conjunto, sem lJ.Iet;~.ciona:r aS hediondas exceçOes,
não há lugar à sedimentação de retrocessos
no que concerne às conquistas dos direitos
sociais.
_Sc;:ria uma sandice _tresloucar a ctmpliaçlio
da jo~ada de trabalho, a extín~o do repou~
so semanal remunerado. das férias igualmente, assim como da aposentadoria, e por que
não, também, da aposentadoria por tempo
de se{Viço, ou. ainda, revogar a estabilidade
do servidor público.
A perda dessas conquistas é inconcebfvel,
é irrenunciável, até mesmo em meniória dos
mortos que injustamente tombaram nesse
vasto campo de lutas em todo o mundo.
Cabe, entfetimto, a indagação Se a dispeRsa massiva de servidores públicos configura
o melhor ou exclusivo, caminho para a "solu~
cionática 11 da crise brasileira.
A resposta não compete apenas. a mim
plasmá-la. A sociedade deve ser convocada
para esse debate, a começar pelos seus representantes com assento nesta Casa. Entendo,
a priori, que os mesmos argumentos que sustentaram a institucionali7.ação da estabilidade mantêm a mais plena evigOJ;"Osa atualidade.
Não posso concordar que a instabilidade,
a insegurança ou apenas a 11vontade dà príncipc11 ou a ·confiança do chefe sejam melhó:.
res ingredientes para a eficiência e produtividade da máquina admiriistrativa.
9s _servidores pünblicoS, no seu conjunto, ci>hstituem parté pennanente do"Estado. Eles devem permanecer ancorados, seguros e ao abrigo da procelosa mutação instãurada constantemente peJa ação política.
Os servidor_es públicos promovem a fruição cóntfnua da _ath.jdade do, ~tado.
_ _
As funções eminentemente pólfticas são
passageiras e transitórias pela sua própria
natilreta, enqUanto ,ã massa -de servidores
das funçõc;:s _per~nentes cons~bstanciam a
continuidade e a memória viva da administração P6biica.
- - As mudanças na administração públiCa
devem restringir~e aos cargos de confiança
e aos cargos eletivos. Os govem-arites, nos
regimes democráticos, não são os senhores
nem patrões da Repdblica, sendo-lhes defeso governá-la comO um rundo privado, onde
as idiossincrasia~ exotismo ou barrocos ca·
prichos sejam normas de ação; ·

a
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Alto lá! A República é patrimônio do povo e a Nação é o tabernáculo da soberania
popular, onde se encerram a esperança e os

cussão, apenas isso., porque um governo voltado para o povo não pode propor a retirada da estabilidade do funcionário público felfdimos desejos de felicidade de todo o corderal. Quero parabeni7.ar V. 1-'..x" pelo brilhan.
. te discurso que faz na tarde de hoje.
po sociaL
A Constituição é a guardiã dos direitos
O SR- AMIR LAND O - Agradeço o
e garantias do cidadão, bem como dos direiaparte de V. Ex.. e incorporo-o ao meu di~
tos sociais. Cabe a todos nós defendê-la.
A sociedade moderna avança lenta e im- curso, para dizer que a manifestação de V.
EJcll tem toda a procedência. Imagine o que
perceptivelmente para o melhor. 1-<:Sta é rosignifica, exatamerite, a e:ctinção da CStabiJi.
ta irreversível do avanço social.
dade. É a demissão em massa. um momento
Entrar na mar.:ha à ré da história é corde profunda recessão., teremos jogados no
rer o risco de repetir o passado, é volver ao olho da rua milhares - 340 mil, comenta·se
Direito Reino!, da~ 11 dC'rrubad~$_"'. a cada mu- essa cifra, não quero aqui colocá-la como
dança de (JOvcrno; é tnSIJtucionalizar o arb(- definitiva - 340 mil servidores no olho da
lrio e o pânico, é a V(llta ao terror. E a nega- rua, engrossando a fila dos desempregados,
ção da modermc.J.ade.
que já é: longa Então, é muito preo-cupante.
E temos que levar esse debate às últimas con·
seqúências. A contribuição que procurei dar
O Sr. Ronaldo Aragão - Pcrmit(.'-mc.nesta tarde foi a de trazer à baila alguns eleum aparte, 1-'.xa·l
mentos históricos, onde se caldearam as lua conquista desse direito.
o SR.. AMIR LANoo-- ouc;o o ilustre tas eFica.
aqui, portanto, o registro...
Senador RonaldoAragão. Embora tenha conclufdo, sei que V. Ex" !.Crá breve, para que
O Sr. Marco Maciel - Permite-me V.
não haja reclamação da Presidência.
& 1 um aparte, carO e- DObre Senador Amir
Lando?
O Sr- Ronaldo Aragão -Não pedi a palavra anteriormente porque entendia que o
O SR- AMIR LANDO ~ ...do que, modiscurso de V. bx11 ê da maior importância destameme, pesquisc"i 8<' fOngo dessa história.
e, por isso, não queria interrompê-lo. SenaOu~-o V. 1'-:.x .. com muilu pra:.r.er.
dor Amir Lando, não quero - e nem tenho
O Sr. Marco Maciel - Gostaria de, cm
essa pretensão - discutir o problema jurídico da estabilidade, mas apenas dizer algma rápidas palavras. dizer a V. bx.. que o que
coisa a respeito da intraqülidade reinante o Governo fez, ao encaminhar, na última reuno meio dos trabalhadores, especialmente nião ministerial, o seu Projeto de H.cconstruos funcionários públicos. Disse V. Ex:11, no ção Nacional, foi, em primeiro lugar. tra7.er
início do seu pronunciamento, que o Gover- uma contribuição ao debate que se trava
no, editou o Projetão para uma· análi~ apro- em nosso País, para encontrarmos as melhofundada por todos os segmentos sociais. V. res soluções para o nosso desenvolvimento,
Ex•, neste particular, se report~ à estabilida- quer sob o seu aspecto econOmico. quantO
de do funcionário póblico federaL Depois o social. Não se trata, como sabe muito bem
de uma luta de vários anos, como bem diz V. Ex•, de um projeto fechado, tampouco
V. &•, no Governo autoritário de Getólio de algo..•
Vargas, além de não tirar a estabilidade, foO SR.. AMIR LANDO - Quero dizer a
ram concedidos outros direitos sociais. Per- V. &a que assim, também, considerei expresgunto: A quem interessa? Será que o Pafs samente no meu discurso.
ganha com isso'? Serão melhores as condições de vida dos seus cidadãos, se for extinSr. Marco Maciel - Exatamente. Tratata a estabilidade'! Bu entendo que a discussão em torno da extinção da estabilidade não se, naturalmente, de uma proposta para dispassará de mera retóriaca. Não entendo que cussão. Por isso, eu diria, até, que a mensaum governo que fala no povo, tala do povo, gem que o Executivo torna póblica, para cofoi eleito pelo povo, e o funcionário póbli- nhecimento do País, é, de alguma forma, pe~
co também é povo, queira retirar dela a es1a- dagógica, porque faz com que todos nós rebilidade, um direito consagrado na Constitui- flitamos, não s6 sobre os nossos problemas
ção. Nobre Senador Amir Lando. V. Fxa mas como caminhos que busquem solucionar
traz ao debate desta Casa questões como a dificuldade$ graves com que se defronta a
estabilidade e a aposentadoria aos 65 anos, Nação brasileira. Algumas delas controvertiesta, também, uma conquista após longos das, polêtnicas, como as que V. F..xQ a elas
anos de luta. Ora, a expectativa de vida mê- · se reportou, por exemplo, da aposentadoria,
dia do brasileiro sequer chega a essa idade. estabilidade, etc. Mas, não deixam de ser conSeria, então, a 11aposentadoria do caixão11• tribuições que devemos debater e discutir
Não posso entender, repito,como um gover- despreconceituosamente. Acho que temos
no eleito pelos mais necessitados queira au- problemas graves no plano da Previdência,
mentar o número de descamisados, porque · ninguém pode desconhecê-los; o debate so-__
acabar com a estabilidade implicará o aumen- bre a estabilidade do servidor tem sofrido,
to de demissões, com o conseqüente aumen~ aqui e acolá, disto~ e não podemos deito da miséria. Portanto, Senador Amir Lan- xar de examinar a questão. Mas o Presidendo, entendo que a colocação desse tema esta- te Collor tem dito, e aproveito a ocasião pabilidade, no Projetão, é para discussão, dls- - ra reafirmar, que o seu objetivo, em primei-
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ro lugar, é oferecer a Sua contribuição a esse grande debate nacional que se t'ere, com
sede no Congresso Nacional. com relação a
saídas para a crise econOmica e SOcial que
~emos. Friso crise econOmica e social, por·
que não participo da opinião daqueles que
acham que vivemos uma crise pol(tica. O Pa·
& está com seus Poderes funcionando de rorma independente e harmOnica, os partidos
politicas estão em plena atividade. com sua
democracia, podemos dizer, consolidada, as
liberdades públicas asseguradas. por ISSO não
entendo que estamos em crise. O que temos,
sim, e precisamos enfrentar, são problemas
agudos e graves no terreno econOmico
que reverberam e perpassam para o social.
Daf por que quero dizer a V. 1-:xa- e V. ExQ
citou muito bem em suas palavras - que as
sugestõesqueo Presidente encaminhou, através do chamdo Projetão, desse Projeto de
Reconstrução Nacional, têm, em primeiro lugar, que fazer com que façamos esse exercicio de refle:cão crítica sobre a sociedade brasileira e sobre a busca- de vias para solucionar algumas dessas questões mais candentes
que mais, conseqüentemente, nos desafiam.
Por isso, caro Senador Amir l.ando, em que
pese V. Exa em seu discurso ter sido crftico
para com a proposta do Governo, não deixo dereconhecer que não deixou de ser uma
contribuição construtiva, porque, na proporção em que v. nxa debate, está de alguma
forma agregando uma contribuição para que
essas questões sejam discutidas. E sejam discutidas, friso mais uma vez, de forma aberta,
sem sectarismos, sem preconceitos. Uma coisa é certa, precisaos mudar o papel desempenhado pelo Estado na sociedade brasileir~
de modo que acerte seu passo político. Precisamos repensar os problemas do País e, para tazê-lo, pfl"t.:l~mo:. wmbt!m repcn!><ir caminhos COntjo~oamente. Repensar caminhos
que nos k.'Vcm a :.a1da:. para a cri!ooe económico-social do nosso Pal!l.. l'. pard repensar caminhos e necessanu ~1uc comecemo~ a repen·
sar aquilo l{Ul' pa!.sa j'>(':la no!>Sa cabf?Ç3. Já
houv~.· 'lucm d.i:..."-!~c Y:UI.!' a ~h.~Jnut:rada !.."tlmeça no remo da!-. cun:-.ciéncia.!>: ja houve, também, quem dJSM$!:.e que ha algo m3is dilícil,
que ê mudar a nossa torma de pensar. Nes~
te momento, o Presidente Fcrando Collor
está querendo promover, com o seu projeto,
uma ampla discussão sobre a forma de repensar as questões do Pafs. ou seja, precisamos
nos preparar para um amplo debate, que venha oferecer ao País novos caminhos. Continuar como está, os nossos problemas não serão resolvidoSt serão, certamente, agravados.
PrecisamoSt então, mudar a fonna de enfrentar e, conseqüentemente, de resolver essas
questões. Por isso, não podemos excluir ne~
nhum ponto nesse campo de reforma, nesse
campo que chamaríamos de modernidade.
Modernidade é superar os maniquefsmos;
modernidade é discutir despreconceituosamente todas as questõe~ modernidade é, portanto, coragem para inovar, para fazer com
que o País, ao tina!, se insira, como desejamoSt nessa virada de milênio, num verdadeiro Primeiro Mundo. Para isso, é necessário
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de desenvolvimento. de modo especial, o pa-

pel do F.stado. o seu nível de inserção na economia e na sociedade.
O SR. AMIR LANDO - Nobre Senador
Marco Maciel, agradeço a V. l·x"' o ilustrado aparte.
Em verdade, V. Ex11 abre um leque para
a discussão, que no cre-ptísculo do meu discurso até a resposta se toma, agora. proibitiva. EntretantO, gostaria de deixar claro dobo
pontos fundamentais. Posicionei-me contrário pela minha valoração axiológica da problemática, porque vejo que é preciso buscar
novos caminhos no sentido do aprimoramento e não no retrocesso.
COm relação à aposentadoria, fi7: um longo discurso nesta tribuna.
A aposentadoria por tempo de serviço é
um prêmio que se dá àquele que começou
a trabalhar na madrugada da vida, ao fim
de uma jornada longa de labor. Este custo
soda!, efetivamente, deve ser pago pela socíedadc. O Presidente coloca o assunto em debate. A minha proposta é que se busquem
os meios para pmver o sistema de previdência, evidentemente. para arcar com esse
ônus. Assim, penso por uma visão que tenho
da humanidade, pelos meus ensinamentos
que o Humanismo trouxe à lume desde a sua
mais remota elaboração. Acredito que tenho
que trabalhar no sentido do bcm-estar da
humanidade. Vejo na aposentadoria exatamente uma contribuição para esta visão que
tenho do universo.
O Sr. Nabor JWrlor- Permite-me V. Fxa
um aparte, nobre Senador Amir I .ando'!

O SR. AMIR LANDO - Responderei
o último detalhe, logo em seguida, ouvirei
V. & 8 , com muito prazer, se o Presidente o
permitir.
O Sr. Ronaldo Aragfio - A homenagem,
hoje. é à Rondônia.

O SR AMIR LANDO -

Veja V. &•

a perseguiçã"o política.
O Sr. Nabor J11nior -·Quando· deverei
O Governo· deveria estar empenhado em criar novos empregos.

ser,· justatrieülC. -o opoSto:

O SR AMIR lADO - Exàtamente.

O Sr. Nabor Jtmior- A maior crise que
estamos enü entando, hoje, é o desemprego,
~ o problema social: milhares. de trabalhado~
rcs estão sendo dispensados. Ontem. mesmo,
atravé:s do noUciário da imprensa, ouvi que.
o índice de empreg.o em São Paulo.caiu no
mês de lcvcz;cmJ qUl' passou. quaM." tt;Z,, o
que equivale qua:-.c .~ 1ml trabalhador("S di!!opcn~d()!,. O Guvcmtl Úl'.\ocria L.TJar n9yqs_empregos para poder ab~ol"\'~:r essa ma(l-<ie--obra qu~..· ingrcs:;a "" mercado de trabalho.,
anualml"Rll'. t•m torno de 1 milhão e SOO
mil. Ah..·m d1~MJ ha l miltJ<jiJ c ~oo m11 Jtlvcns.
que_ rêm neccssilladc de.·.. mgressar no mercado de trabalho. O (JâVerml dc-vcna. estar preocupado em criar novas oponunidades d,e
trabalho e não .estar pensando em acabar
com a estabilidade, para demitir milhares e
milhares de servidores que prestam o seu
concurso à administração ptíblica federal.
ft..:Stranho essa medida proposta pelo Governo, através do chamdo projetão como também a aposentadoria aos 65 anos de idade,
acabando assim com a aposentadoria por tempo ·de seiViço. que é uma conquista, um direito adquirido do trabalhador. Quando el~
íngressou ·na· Previd~ncia So·cial, ele o fe:t;
dentro dessas condições. a de se aposentar
aos 35 anos de conuibu1ção, 35 ã.riOs dé serviço e não aos 65 anos de idade. Quer diZer,
é uma subversão daquilo que já. ciciStia", qüe
é uma conquista do trabalhador. Estranho
muito que o Governo esteja agora tentando
resolver os problemas económicoS· do País,
sacriticando Cada v~ mais ·as funcionários
os trabalhadores brasileiros. .

e·
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ver. Não é preciso manuais de economia. O
bom-sendo, a força da realidade são suficientes.
Era o que ünhã a dizei-, Sr. Presidente.
(Muito bem!)
·
· ·

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Amir l.arido - Carlo"s DC•Carli -·Cid Sabóia de Carvalho -·Dário Pereira- Fernando Henrique Cardoso - Humberto Lucena
-José Paulo Bisai - Lucilio Portella - Ney
Maranhão.
O SR PRESIDENTE (Carlos De'Carli)
..,._Concedo a palavra ao nobre Senador Marco MacieJ, comO Uder do PFL ,S. Ex11 falará dentro dos cinco minutos regimentais.

O SR MARCO MACIEL -Sr. Presidente, esse espaço de tempo é: muito curto
para o pronunciamento que tenho a fazer.
O SR PRESIDENTE (Carlos De'Carli)
-Nobre Senador Marco Maciel, infelizmente, temos que entrar na Ordem do Dia. Mas
V. Ex• poderá falar por vinte minutos, se
assim o desejar, após a Ordem do Dia.
O SR. MARCO MACIEL- Sr. Presidente, neste caso 'eu pediria a V. ~que me assegurasse a palavra como o primeiro orador
após ~a Ordem do Dia, porque cinco minutos
é um tempo muito limitado, embora meu discurso não seja longo.

O SR PRESIDENTE (Carlos De'Carli)
-·-A- Presidência recebeu, do Governador
do. Estado da Bahia, o Ofício· n° S!l4, de
1~1 (ri0 5/91, n~ origem), soliciiando, nos
termos da Resolução n° 58, de 1990, do Senado, autorização para a: rolagem de novecentos e dezesseis milhões, duzentos e trinta e
ires mil, duzentos e quarenta e oito Letras
Financeiras do Tesouro da Bahia - LFI'BA
A matéria será despachada à Comissão
de Assuntos EconOmicos.

O SR PRESIDENTE (Carlos De'Carli)
-Sobre a mesa, requerimento· que será lido
pelo Sr. !0 . S~retário.
É lido 0 seguinte:

O SR. AMIR l.ANDO -Tem absoluta
procedência o aparte de V. Fx11 , que muito
O SR. AMIR LANDO - Gostaria de enriquece a minha retlexão. V. r::xa disse da
REQUERIMENTO NO 90, DE 1991
realidade do que acontece nas ruas, e nisso
me.manifestar, também, sobre o instituto da
estabilidade. Acredito que devemos aprimo- eu me debato. O (Joverno e o Poder LegislaNoS
termos do disposto no art. 216 do
tivo devem ficar de acordo quanto aos fatos,
rá-lo e pensar em soluções capazes de dar à
quanto à realidade. o Governo precisa roer- Regimento Interno do Senado Federal, comadministração pública maior eficiência, maior
gulhar protundamente na realidade nacional binado com o§ 1fJ do art. 50 da Constituição
responsabilidade. Mas, para isso, jamais se
para ver que se passa, saber que efetiva- Federal, requeremos seja encaminhado ao
pode bombardear a segurança do servidor. mente se 0morre, em média, aos 50, 55 anos Ministêrio da Economia, Fazenda e PianejaIsto é essencial à atividade administrativa.
!;lU pouco mais ou pouco menos. Realmente,
menta pedido 'de informações sobre a situaEntendo que o Senhor Presidente da Rco.desemprego é a maior praga que vem cor- ção do Fundo de Compensação de Variações
ptíblica está preocupado em como resolver
roendo a economia deste País. Quem carre- Salariais- FCVS, criado em 1967 com a finaos problemas da administração. Nós, como ga esse sofrimento é povo trabalhador, so- !idade de garantir limite de prazo para amor0
representantes da Nação, como Nação repre- .
bretudoo desempregado. Essa ameaça não tização da dívida aos adquirentes de habitasentada no Congresso, temos que pensar no
contribui em nada para 0 desenvolvimento ções financiadas pelo Sistema Financeiro de
que é melhor para a República.
naciona~ não contribui em nada para a sao . Habitação. Isto posto, formulamos as seguinOuço V. Ex", com muito prazer, nobre
ida da crise. A crise deve ser enfrentadã com tes indagaçõei:
Senador Nabor J(mior.
coragem, Com inovações. sobretudo, para sair1 - Qual a atual situação financeira do
O Sr. Nabor Jónior- Na verdade., nobre mos desse processo de recessão, e só 0 desen- FCVS em termos de montante, composição,
Senador Amir Lando, o Góvemo pretende volvimento econômico e 0 desenvolvimento natureza e origem de seus recursos, inclusicom essa proposta de extinguir a estabilida- social podem levar adiante a tarefa de melho- ve a discriminação de sua receita?
de dos funcionários públicos, é demitir milha- rar 0 Pais. A reforma agrária, os investimen2 - Como ae processa a administração
res deles, como já o fez, no início do seu go- tos na área industrial, os investimentos na do fundo e como 6 feita a auditoria e fiscaliárea agrtcola, é isso que 0 Governo tem que -- zação de suas contas e em que periodicidade?
verno. Qual o critério?
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3 - Como c em que estão sendo aplicados os recursos disponfveis do FCVS, desde
a sua instituição em 1967 até o corrente ccercício?

4- A contribuição de 3% sObre as prestações, recolhida dos mutuários pelos agentes
do Sistema Financeiro de Habitação, não
vai direto para a Caixa EconOmica FederaL
Por quanto tempo estes recursos têm perma-

necido em poder dos agentes financeiros e
das seguradoras antes de serem creditados.
ao fundo? A partir de que data são tais recursos corrigidos monetariamente a: -fàvor
do fundo? Os agentes financeiros e as seguradoras têm compensado de alguma maneira
o FCVS pela retenção dos recursos a ele pertencentes?

5 - Segundo notfcia veiculada na imprensa, o balanço de 30-6-90 da CbF apresentou
um superavit do FCVS da ordem de Cr$
61,4 bilhões e NCz$ 36,7 bilhõeS ein depósi-

tos. No entanto, estima-se que a partir de
1995, quando vence a maioria dos contratos,
situação reverterá para um deficit de
US$ 20 a 30, _õu lnais, bilhões. Pergunta-se
esta estimativa ê plausível? o que á administração está fazendo para evitar o problema?
Que medidas estão sendo adotadas para reverter este quadro?
~~

6 - Por força do disposto no art. 5° do
Decreto-Lei n° 2406, de 5 de janeiro de
1988, a União terá que destinar recursos para suprir deficit do fundo, a 'partir de 1989,
por meio de dotações anuais. Esta providência está sendo tomada?
7 - O Conselho Curador do FCVS atribuiu a um grupo de trabalho a tarefa de levantar qual o valor real do deficit. Há já conclusões sobre a quantificação do possível deficit, sua causas e formas alternativas de
suas eliminação? Há avaliação das conseqüências do deficit sobre o SFH de uma even- ~
tual negativa ou impossibilidade de o Tesouro Nacional arcar com o saldo devedor remanescente?

Justificação
O Fundo de CompensaÇão das Variações
Salariais - FCVS foi criado em 1967 com a

fin.a.lidade de cobrir as diferenças de reajustes das prestações e dos saldos devedores
dos contratos do SFH, de modo que ao final
dos contratos as contas seriam zeradas, sem
ocorrência de saldo devedor.
Acontece que, com a crescente espiral inOacionária, exacerbada a partir da década
de 70, e com a freqüente concessã-o, na década seguinte, de reajustes das prestações em
percentuais infe-riores aos aplicados aos sal-dos~ores,-em- face da politica de arrocho salarial, constituindo tal prática verdadeiro subsídio em favor do os mutuários, ·o
equilíbrio das contas foi rompido, prenunciando-se para os próximos anos, quando vence
a maioria dos contratos, um deficit estimado em cerca de trinta de dólares.

Ora, por força de dispositivo legal, compete ao Tesour~ Nacional prover o fundo
dos recursos de que este necessitar para cobrir resfduos remanescentes dos contratos
de financiamento.
Grande parte dos mutuários do SFH, que
são atualmente cerca de quatro milhões, pagam freqüentemente mensalidades tão irrisórias, que não cobrem sequer os juros do fi-nanciamento. Esta situação, evidentemente,
torna inevitável o deficit nas proporções que
se prenuncia, a menos que medidas urgentes
sejam adota:das para reverter a situação.
Por força do disposto no DecretÔ-Lei n°
2406, de 5 de janeiro de 1988, combinado
com a Lei n° 7.682/88, os recursos do FCVS
con-sistem de contribuições dos adquirentes
de finanCiamento habitacional (3% do valor
da prestação), de contribuições dos agentes
financeiros do SFH (0,025% dos saldos dos
financiamentos),- de dotação orçamentária
da União, de recursos do Fundo de Assistência Habitacional - FUNDHAB, da parcela
a maior correspondente ao comportamento
da relação entre as indenizações pagas e os
prêmios recebidos, nas operações do Seguro Habitaciona~ e, por fim, de recursos de
outras origens. Não obstante a diversidade
das fontes de numeráriO, prenuncia-se uma
situação deficitária extremamente perniciosa para o sistema e para os cofres do Tesouro Nacional.
O pedido de informação ao Ministéri-o
da Economia, fazenda e Planejamento, gestor do fundo, é procedente. Pretendemos
quantificar o mais precisamente o deficit,
identificar suas causas, medir as conseqUências e avaliar o impacto sobre o Sistema Finaõceiro de Habitação. De posse das informações, cremos seja possível traçar um diagnóstico preciso da situação em que se encontra o FCVS, para posterior apresentação de
proposta com medidas saneadoras. Recentemente, o CongreSso Nacional rejeitou proposição que visava instituir Imposto de Renda
sobre ganhos de capita~ assim entendida a
liquidação dos saldos devedores remanescentes au final dos contratos de financiamento,
como forma -de repartir com os mutuáriOs
os Onus do saldo devedor, que será suportado pelo Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor.
,A pernpectiva do deficit, no montante
que se prevê, é matéria de extrema gravidade, que está a merecer uma análise séria e
profunda, rnzão pela qual julgamos oportuno o pedido de esclarecimento quanto à geStão e condução dos negócios do fundo.
Sala das Sessões, 27 de março de 1991. Senador Carlos Patrocfnio.
' (À Comissão Diretora)

o sR:-I'Iffislm>NTE(Carlos De'Carfi)
- o requerimento lido será despachado a
Mesa para decisão, nos termos do inciso III,
do an. 216 do Regimento Interno. (Pausa.)
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1° Secretário.
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É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N° 91, DE 1991
Requeiro nos termos do art. 256, alínea

a. do Regimento Interno do Senado Federal,

a retirada, em definitivo, do Projeto de Resolução n° 14, de 1991, que "dá nova redação
ao art. 65 do Regimento Interno do Senado
Federal".
Sala das Sessões, 27 de março de 1991. Senador Affonso Camargo, Uder do PTB.

O SR. PRESIDENTE (Carloo De'Carli) - O requerimento lido será incluído em
Ordem do -Dia oportunamente, nos termos
do § '2f' letra b n° 2 do art. 256 do Regimento Interno. (Pausa.)
Sobre a mesa projeto de resolução que
será lido pelo Sr. 1° Secretário,
É lido o seguinte:

PROJETO DE RESOLU!;ÁO N° 16, DE 1991
Dá nova redação ao caput do art.
6S do Regimento Interno- do Senado FederaL
O Senado Federal resolve:
ArL 1° O caput do arL 65 do Regimen-

to Interno do Senado Federal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 65. A Maioria, a Minoria e
as Representações Partidárias, com
ntimero de membros superior a um
vinte e cinco avos da composição do
Senado, terão Líderes e Vice-U::Ieres."
ArL ~ Esta resolução entra em vigor na
data de sua publicação.
ArL JO Revogam-se as disposições em contrário.

Justificação
O que se pretende é, apenas, restaurar
a situação existente na legislatura anterior,
quando uma representação partidária com
quatro Senadores podia indicar Líder e Vice-Líder.
Sala das Sessões, 27 de março de 1991. Senador Affonso Camargo.

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli)
- o projeto Iído, após publicado e distribuído em avulso, ficará sobre a mesa, durante
três sessões, á fim de receber emendas.

O SR. PRES!Dj'!NTE (Carlos De'Carlis) - Está esgotado o tempo destinado ao
Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno 11nico, do Requerimento n° 66, de 1991, de autoria
do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos regimentaís, a transcri·
ção, nos Anais do Senado, do artigo
"Extennínío _Oficializado", de autoria
do Dr. Liborni Jiqueira, Juiz de Meno-
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res do Rio de Janeiro, publicado no
Jomal do Btasil, de 18 de março de

1991.

.

Não havendo quorum para votação, a
matéria fica adiada para a próxima sessão.
Há oradores inscritos.

Concedo _a palavra ao nobre Senador
Marco Macicl, como l.ider, durante vinte
minutos.

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE.
Cõino Lfder pronuncia o seguinte discurso.)
- Sr. Presidente, Srs. Senadores, vehho à tri~
buna na tarde de hoje para re-gistrar um fato que, a meu ver, não pode passar desaper-

cebido nesta casa. Refiro-me

~

assinatura,

ocorrida ontem, do Tratado para Constitui.;
ção do Mercado Comum do Sul, Mercosu~
em solenidade realizada em Assunção, pelos

Presidentes Fernando Collor de Mello, do
Brasil, Carlos Menem da Argentina, Lufz
Alberto Lacalle, do Uruguai e- Andrés Rodriguez, do Paraguai.
Como sabem V. Ex 05 , ilustres integrantes
desta Casa, o Tratado ontem assinado tem
uma grande significação pelo fato de repre~
sentar a inserção do Brasíl na politica de blo~
cos regionais
Não foi por outra razão que esse Acordo, esse Tratado foi saudado de forma muito expressiva por Presidentes de repüblicas
que ali estavam presentes.
Sr. Presidente, poderia citar declarações
feitas não somente pelo Presidente Fernando CoUor de Mello mas, também, declara~
ções exaradas por Presidentes de outras nações que ali se encontravam representadas.
Não vou ler o discurso do Presidente Fernando Collor de Mello, mas S. Ex8 disse: "Começamos a escrever nossa própria modernidade".
·

A exemplo do que já ocorreu c está ocorrendo na Europa, a chamada Europa unitária; a exemplo do que está ocorrendo inrormalmente com os pal'ses da rranja asiática;
a exemplo do que já ocorre ila América do
Norte, :sob a liderança dos Hstados Unidos,
o Brasil, a Argentina, o Uruguai e o Paraguai visam, agora, criar também um bloco
regional - mercado de pafses do Cone-Sul.
Ao finnar o Tratado de Assunção, os quatros Presidentes partem da perc-epção comum
de que o aprofundamento do pi"ocesso de integração pode ser a chave para uma inserção
mais competitiva de seus países, num mundo em que se consolidam grandes espaços
económicos, e onde o avanço tecnológico-industrial se torna cada vez mais crucial para
as economias nacionais.
O Mercosul propiciará economias de escala e otimizará vantagens comparativa~ leM
vando à redução dos custos iilternos de proM
dução.
O projeto estimulará ainda os fluxos de
comércio entre os quatro paíSes e tornará
os investimentos mais atrativos na região,
com conseqüências positivas para õs prograM
mas de combate à inflação e de melhoria da
qualidade de vida da população.

O Mercosul abrangerá uma área de 11
milhões e SOO mil quilómetros quadrados e
uma população de quase duzentos milhões
de pessoas, que têm um produto interno bruto da ordem de quatrocentos bilhões de dólaM
res e uma renda per capita de cerca de dois
oúl dólares.
O comércio exterior dOs países que integrarão o ~ercosul registrou, em 1990, exportações totãis de 44,5 bilhões e importações
de 23,4 bilhões de dólares.
Sr. Presidente~_ muitos ~~ ~s pontos que
poderíamos destacar no Mercosul. Entre
eles, gostaria de lembrar o seguinte: em priM
meiro lugar, ele assegura livre circulação de
bens, serviços e recursos fmanceiros aos trabalhadores; segundo, garimte a eliminação
de direitos aduaneiros e de barreiras não alfandegárias; em terceiro, o estabelecimento
de uma alfândega comum para produtos e-cternos à região, e coordena_ção de posições
nos foros económicos, comerciais; regionais
e internacionais; garante coordenação de Políticas microeconômicas setoriais nas áreas
de comércio exterior, agriultura, indústria fisca~ monetária; cambial, mercado de capitais,
serviços, aduana, transporte e comunicações.
_q__ Tra!ado dispõe ainda, Sr. Presidente,
sobre algumas questõeS que me parecem importa:iltes neste momento em que vive o País.
O Tratado de Assunção _estabelece condições de fixação de trarifas externas comuns
que estimulem a capacitação interna de competição e cria o Conselho c,Jo Mer<;ado Comum e do Grupo dú_ Mercado Comum. o
Conselho será o foro de decisão poHtica, integrado pelo Ministro das Relações da Rconooúa dos quatro países, a Presidência será reM
tativa a cada seis meses--e- este _Conselho de_verá reunir--se, pelo menos, uma vez. por anO
com os quatro presidentes das repüblicas.
---O Grupo Executivo será o organismo que,
naturalmente, operará o cumprimento do
Tratado, além de propor medidas concretas
para a formação do Mercosul. As decisões,
como convêm num pacto dessa natureza, serão tomadas por_consenso e com a participação de todos os Estados~Membros. Os pafses
que integram a chamada Associação LatinoAmericana de Desenvolvimento e Integração
{Aladi) poderão solicitar o seu ingresso no
Mercosul, mas sua admissão ~ó poderá ocorrer no pra1.0 de cinco anos. Mas o país solicitante poderá ser aceito antes. se não estiver ligado a nenhum outro mecanismo de integraç.ão regional ou sub~re-gional fora da
ALADt, porque os pe.·ditlm, de mgre.')SO terão
que- ser ã.prõvaaos - friso mais uma ve:z. por unanimidade.
Alíás,_esperamos que, muito brevemente,
outros países venham_ a ingressar no McrcoM
sul, de modo especial a Bolívia, que já demonstrou interesse com relação ao assunto
e que só não operou seu ingresso nessa ocasião por se encontrar vinculada, como sabe
V. Exn, Sr. Presidente, ao chamado Pacto Andino.
Sr. Presidente. o gesto de ontem, ou se• ja, a criação do Mercosul, para o qual oBrasil. através do Presidente Fernando Collor
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de Mello, muito concorreu, tem para nós
aqui do Congresso uma dupla significação.
Em primeiro !ugar, cria condições para que
se forme de fato a grande comunidade latino-americana, sonho boliviano de duzentOs
anos.
Quem não se recorda das idéi<is do GrãOde- Libirt3d0i, éomó eia- cb3nlãd0-Simon Bolfvar, que tanto buscou estabelecer aquilO
que ele chamava uma nação comum? Se isto não foi possíVel no passado, não quer di7.er·que não devemos lutar no presente, sobretudo quando observamos que políticas
Voltadas para integração regiOnal se desenvolvem em outros sítios do mundo - reportei-me há pouco ao Mercadosul Comum Europe-u; ao Mercadosul Asiático, ao Mercado
Norte-americano que surge--. e tudo isso nos
leva, naturalmente, a chegar a conclusão de
que nós na América Latina devemos pensar
também, já que temos tantas afinidades politicas e culturais, na possibilidade de um mercado, de uma comunidade latino-americana.
O' -Si. Eduardo Suplicyo - Permite-me
·
· ·
·
'

V. Ex-a·um aparte?

O SR. MARCO _MACIEL- Pois, não.
Concedo com prazer o aparte ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O Sr. Eduardo Suplicy - Crcio ser positivo, conforme salientei ainda ontem, os passos na direção da integração ec-onómica da
~éricà Latina; que, em verdade, são passos
que 'Se dão de forma atrasadas, inclusive em
relação -às metas que foram delineadas quando da criação da AlALC, há mais de trinta
anos. E outros países da América Latina,
particularmente os países andinos, mas também os pafses da América Central, já deram
alguns passos nesta direção, embora com imensas dificuldades! M~s acho_ que seria muito
importante que houvesse uma consideração
no que diz respeito aos passos de integração
de Brasil, Uruguai, Paraguai e Argen~ina.
que se olhasse os aspectos da liberdade, não
apenas do capital e do trabalho, das mercadolias poderem circular dentre os diversos países, mas que houvesse um certo cuidado, na
medida em que muitas das decisões das empresas com maior poder nessas áreas muitas
vezes se dão nas matrizes das respectivas empresas, e, se de um lado, hoje, o capital se
fortalece, inclusive influenciando decisões
tais essas, seria importante que se levasse
em conta a possibilidade da maior integração
dos trabalhadores, de suas entidades sindicais, para que possam, também com liberdade, poder fazer com que Os seus direitos sejam devidamente defendidos em âmbito não
apenas nacional, mas no âmbito dos quatro
países que ora formam o Mercosul, bem como daqueles países que virão a integrar o
Mercado Comum Latino-Americano. Acredito que são pa~os que efetivamente se dão
conforme V. EXn mencionou na tradição do
pensamento de Simón Bolivar, José Martf e
de tantas pessoas que imaginavam fosse sempre possfvel haver essa integração.
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O SR. MARCO MACIEL- Nobre Sena'
dor Eduardo Suplicy, agradeço a V. J3.x8 o
aparte e comungo do mesmo ponto de vista
de V. Ex11, quando V. E'x8 destaca a importânM
cia da assinatura de Mercosul e das perspecM

tivas que se abrem, conseqüentemente, para

o desenvolvimento de uma polftica de inteM
gração dos países do chamado Cone Sul. Evidentemente, estamos dando os primeiros passos. V. Exa há de convir- e sabe- que os
primeiros passos têm que ser muito cautelo-

sos, para que não incorramos em erros.
Acredito que, experiência afinal vitoriosa, possamos chegar em 1995 não somente
com um tratado devidamente consolidado, e,
conseqüentemente, com os acordos de Assunção devidamente agilizados, como também
possamos chegar a uma integração que extra-

pole do plano econOmico para o social. Ao
pensarmos a questão social, evidentemente
não podemos, daí, desconsiderar a questão
do fato trabalho, ou seja, pensar também
em melhorar não somente a condição econômica dos países que farão parte, ou fazem
parte do mercosu~ mas também fazer com
que da melhoria da condição econOmica se
extraiam resultados sociais visíveis, palpáveis,
tangfveis, inclusive no plano especifico da
melhoria da condição do trabalhador.
Cn-.ia V. Exa que não deve ser outra a
nossa procupação, e outra não é - faço questão de dizer - a posição do nosso Governo,
que, ao buscar, naturalmente, criar condições para que o Mercosul funciOne, não tem
outro objetivo senão o de criar condições
para a expansão do nosso desenvolvimento,
para a melhoria da condição do nosso povo
e da desejada integração latino-americana.
Aliás. a propósito, gostaria de lembrar,
como estava a afirmar, que, de alguma forma, o acordo de ontem vem contribuir - e
esse ê segundo ponto a que gostaria de me
referir- para que se cumpra um dispositivo
escrito na nossa Carta Constitucional. Quem
não !ie recon.la da luta que se travou na Comitituinte para que o· nosso Pars buscasse, como diz no parágrafo tínico do arL 40:
11
... a integração econômica, política, social e cultural dos povos da America Latina, visando à formação de
uma comunidade latino--americana das
nações."

Esse objetivo foi persegUido durante muito tempo pelos Constituintes brasileiros, durante um trabalho que durou quase dois
anos, e que, de alguma forma, agora, se mate. raliza. Então, não estaria e:x:agerando se dissesse que com a assinatura do Mercosul, ontem, os Presidentes Fernando Collor, Luiz
Lacalle, Carlos Menem e Andrés Rodrigues,
estão dando a complementação a um preceito constitucional brasileiro.
O Sr. Odacir Soares - Permite-me V,

Ex• um aparte?
O SR. MARCO MACJEL - E friso,
mais uma vez, que por esse caminho nós começamos a criar de forma concreta, real, as

condições para- que se estabeleça essa integração.
Ouço Com ptazero Senador Odacir Soares.
O Sr. Odadr Soares - Queria, primeiro,
me solidarizar com o registro que V. Ex 3 faz
acerca da assinatura, ontem, do Tratado de
Assunção, que dispõe sobre o tratado comum
do Su~ chamado Mercosul.
Lembro-me que, no ano passado, o Presidente Fernando Collor de Meiio esteve na
Argentina, em Buenos Aires, inclusive acompanhado de uma delegação do Congresso
Nacion3~ para assinar um protocolo, visando o estabDelecimento futuro, àquela época,
de um mercado comum entre o Brasil e a
Argentina. Neste momento, com a assinatura do Mercosul, parece-me que, desse tratado chamado de Meroosul, os passos concretos estão sendo efetivamente dados. Trouxe
aqui uma matéria do Jornal do Brasil, inclusive publicada no ano passado, pela qual se
vê a importancia desse Mercado Comum do
Sul, englobando os países do chamado Cone Sul e aberto também aos outros países
da América Latina, aos outros países já agregados à Aladi
11

.~0 intercâmbio come'rcial argen-tino-brasileiro em l!JK•) ak.-ançou US$
1,844 bilhão, com US$ 1.122 bilhão
de exportações argentina~ e US$ 721
milhões de exportações bra~Hciras, resultando num superávit para a Argentina de US$ 401 milhões."
Isso C$tá registrado pelo Jornal do Braail à época, quando o Presidente Fernando
Collor de Mello foi à Argentina para assinar
esse protocolo, vi,sando ao estabelecimento
desse Mercado Comum Brasil-Argentina.
Naquela ocasião. o Jornal do Brasil registrava:
11
0 volume de intercâmbio entre
os dois_ países no ano passado foi o
mais alto da década e o Brasil se converteu no segundo mercado para as
exportações argentinas., depois dos
&tados Unidcis.
Em janeiro e fevereiro de 1990 a
Argentina exportou para o Brasil pro~
dutos no valor deUS$ 154 milhões e
importou o equívaleilte a -uss 71,2
milhões."
E a notícia- registra que a redução das
barreiras alfandegárias entre os dois países
ê o principal requisito para a formação de
um mercado comum. Nobre Senador Marco
Maciel, neste momento, quando os presidentes da Argentina, do Paraguai. do Uruguai
e o Presidente Collor a~inam esse tratado,
vejo! o grande passo de integração que a
América Latina está dando. e também ao ou~
vir o aparte do nobre Senador r:.duardo Suplicy em que S. F.xa alerta para os cuidados
que devem ser tomados no sentido, inclusive, da integração das relações trabalhistas,
da preocupação em que as forças do traba~
lho sejam protegidas de eventUais danos causados por uma relação desse tipo; e S. f:X 8
se ·refere a todos os trabalhadores de tóâOS
os países. É claro que, sendo um senador bra-
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sileiro, tem a preocupação com o Brasi~ com
o trabalhador brasileiro, mas não tenho nenhuma dúvida de que esse cuidado já está
na essência desse tratado. Nós, efctivamente, o Congresso Nacional e o Senado Federal, temos a responsabilidade de homologar
ou não tratados nos quais o Brasil tenha parte, e não tenho nenhuma díivida de que até mesmo pelas cifras que acabei de mencionar em relação ao comércio Brasil-Argentina - isso se refletirá, indiscutivelmente, na
melhoria das condições de vida do povo brasileiro e, conseqüentemente, na melhoria das
condições de _vida, de trabalho, de proteção
sindical dos trabalhadores brasileiros também.
Como V. Exu disse - e muito bem frisou o
Senador F...duardo Suplicy- começamos a realizar o grande sonho de Bohvar- boliviano, como V. &" se referiu - e, de certa forma, estamos dando tambêm uma resposta
àquela provocação,-diria até positiva, do Presidente Bush, quando os b~o;tados Unidos ampliaram suas relações co-mercia as, pretendendo criar um mercado comum com o Méx:ico
e com o Canadá, fato que também está em
execução, em resposta talvez ao Mercado
Comum Europeu. Parece-me que o Mercosul é uma resposta concreta a essa provocação do governo americano. Então, queria
me congratular com V. f:o'.xa pelo registro que
faz de matéria incluSive árida, de matéria
que, às vezes, não chega à opinião pública
da maneira como deve chegar. de fato transcendental para as relações do Brasil com os
seus vizinhos, de fato transcendental para a
modernização tecnológica do BrasiL dos dois
pa(se!t, pam a modcrni1..açâo dm. parques industriai:>.. porque todo o mercado comum,
com cardctcri:>ticas comerciais e industriais,
esses pai.\eS prcc1sam ter os seus respectivos
parque:. indu~tria1s, prC\:I~m tc=r os seus serviço!i melhorados.. para quC' cs~s mercados
ptoout:am u:->c.'h.'i[ú~ dc.O::.cJad~J:-. !Jl' mudu t.J.UC
achlJ que e.s.\c e um pa~o~o pu:,lt!VO, c V. L~"'
taz bl!m quandt) regi&tra um acontecimento
dessa nature;r.a. arido as vezes. porque não
chega corno devena às grande!i camadas da
população, porque e:ssas camadas. dos respectivos pah;cs, à:.-vczes não se apercebe da importância de relações desse tipo, de ações
desse tipo na melhuria de !iUas condições de
vida. De modo que. ao apartear V. FJC'I, queria me cong"ràtular também com o Presidente Collor, como_ P:residcnte do Uruguai, com
o Presidente do-_ Paraguai e com o Presidente da Argentina, pelo passo concreto e efetivo que dão no sentido de, em 1994, termos
os nossos produtos nos mercados desses três
países e, em 1995, termos os produtos desses
três países no mercado brasileiro, sem barreira alfandegãr:ia nenhuma. Queria cumprimentar V. r:xa pelo registro que fa7., registro
que é da maior transcendência_, e o faz muito bem, quando V. .r.xu se utiliza da sua condiçãü de Uder do Governo e da tribuna do
Senado para fazer esse registro.

O SR. MARCO MACJEL - Agradeço,
nobre SenadOr Odacir--soares. as palavras
de V.. hxu que, de alguma forma, fertilizaram
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o meu pronunciamento. As suas palavras exw

etapas acompanhadas também por uma Co-

pressam aquilo que V. I~.,. vem rpeconizando aqui nesta Casa.
·
E V. Ex 1", conhecedor da ma térla, bem
sabe das implicações que o acordo ontem firmado em Assunção, capital do Paraguai, terá para o desenvolvimento do nosso País. E
V. J:.x:l frisa a importância dessa integração
do plano econômico e seus desdobramentos
no plano social fo.. aproveitaria a oportunida-

missão do Congresso Nacional. uma Comiss5o de caráter permanente, com mandato
de dois anos. De certa forma, além do fato
de serinos õbrigados, pela Constituição, a
homologar esse tratado, também através das
notas que resultarão do seu desdobramento,
que seja ele acompanhado pela mesma Co~
missão, ou por outra C'.omissão Mista do Con~
gresso Nacional.

de para, em complementação

~s

suas pala-

vras, dizer, também, a V. i-'.:X-li o quanto é im-

portante a partir deste momento, que nós
nos preocupemos - como assim vem fazendo o Presidente Collor - com a estabilidade
da nossa economia. Ao assumir compromissos internacionais dessa magnitude, o Pafs
precisará de uma economia estável para que
o Mercosul obtenha o resultado final que todos nós esperamos.
Aliás, ontem em entrevista, o Ministro
das Relações Exteriores do Uruguai, Hector
Espiell, faz uma afirmação que, de alguma
forma chancela, referenda os esforços- que
o Governo brasileiro _vem fazendo, no sentido de dar crescente estabilidade a sua ec_ono.mia. Diz, ao longo de sua entrevista, o Chanceler uruguaio:

"' mercado comum é inconciliável com oscilações bruscas no ritmo
inflacionário oU ti.Os tipos de câmbio
real dos diferentes países. Pelo contrário, tais variáveis deverão se ajustar
com uma politica gradualista. equilibrada e de consenso, assim evitando
perturbações perniciosas."
O que pretende dizer o Ministro uruguaio,
com propriedade, é que devemos. ao lado
desse esforço que fazemos para ampliar o
nosso desenvolvimento económico e social,
ter sempre presente que o verdadeiro desenvolvimento é aquele que se obtém através
de uma economia estável, com uma moeda
forte, para que possa, inclusive, viabilizar
os entendimentos que internacionalmente
estamos fazendo, e cujo êx:ito muito depende·
rá - friso mais uma vez -a execução de uma
boa política econOmica.

O Sr. Odacir Soares - Senador Marco
V. & 11 me permite um registro?

Macie~

O SR. MARCO MACIEL- Com prãzer,
ouço mais uma vez V. rX"', Senador Odacir
Soares.

O Sr. Odacir Soares- Eu queria apenas
registrar que, em relação ao protocolo que
foi assinado com a Argentina, está inclusive
previsto em todas as negociações, em todo
o desenrolar dessas relações bilaterais, o acompanhamento por uma Comissão Mista do
Congresso Nacional, da qual eu tenho a honra de fazer parte e da qual fazem parte tarobém os Senadores José Fogaça, Márcio Lacerda, o Presidente da Câmara dos Deputados, lbsen Pinheiro, e outros deputados federais. Presumo, não tenho essa informação comigo, que também a efetivação desse mercado comum, o Mercosul, tenha todas as suas

O SR. MARCO MACIEL - Pois não.
caro Senador Odacir Soares V. Ex" chama
atenção, agora, neste novo apat1e. para a importância da pat1icipação do Congresso no
desenvolvimentü dessas trativas Internacionais.
Sempre tenho defendido, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, a necessidade do Congresso_,_de molj9 especial o Senado. participar
de fonna mais próxima da formulação da
nossa poUtica externa. Acredito que não podemos, efetivamente., ficar indiferentes a ques-tões candentes para o nosso Pais, que são
aquelas ligadas à crescente integração com
os_ pafses vizinhos, e, sobretudo, para ações
voltadas ao pleno desenvolvimento do nosso Pafs.
Tenho defendido l'J.O passado. e continuo
a defender nesta nova legislatura, a necessidade de desenvolvermos cada vez mais mecanismos no Congresso, de modo especial - friso mais uma vez - no Senado, para que participemos mais dessas tratativas internacionais, para que o Congresso possa dar, inclusive, a sua contribuição ao bom desenvolvimento dessas ações.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Presidente Fernando CoUor, eni seu discurso, ontem,
chama importância para o fato, ao diZer que
o Mercos.ul cria condições para que mecanismos sub-regionais de integração se desenvolvalllt criando, assim, diz mais adiante o Presidente C'..ollor, condições para abrinnos parO?:ira com terceiros, ao tluxo de capitais, à
renovação tecnológica. ao vigor, enfim. de
forças promissoras do cenário imemacional.
J:?e alguma fonna, as suas palavras são complementadas pelas palavras do Presidente
da Argentina,. Carlos Menem. ao dizer. 11Estamos assinando, também. um reencontro dos
nossos palses com a Amêrica, profundo. tão
profundo, porém, quanto as raízes desta
América do passado11• E finaliza o Presidente Carlos Menem, falando sobre o consenso
regional, no sentido de que não podemos
nos desenvolver de costas para o mundo que
nos rodeia.
Mas, Sr. Presidente, antes de encerrar
minhas palavras, gostaria de dizer que o tratado define várias metas a serem cumpridas
para assegurar a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre o_s pafses.
Uma delas é a redução a zero de todo o universo tarifário entre os quatro pafses, que
se dará a partir de um cronograma de desgravação tarifária progressiva, linear e automática, já em vigor, desde 1o de janeiro deste ano,
para Brasil e Argentina. Segundo esse cronograma, atingir-se-á a tarifa zero no comércio
_entre os quatro países até 31 de dezembro
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de 1994. Para Paraguai e Uruguai, contudo,
admitiu-se que um reduzidO número de produtos poderia ter sua desgravação total um
anoapOO, ~useja, em 31 de dezembro de 1995.
Paralelamente, um grande esforço de harmonização de poHticas governamentais nas
mais diversas áreas (transportes, normas técnicas, políticas macroeconômicas etc.) deverá ser empreendido pelos quatro pafses a
partir de entendimentos entre os seus respec~
tivos setores governamentais. F..ss.e trabalho
será realizado no âmbito de lO subgrupos
técnicos, já atuantes no plano bilateral enEre
Brasil e Argentina. Cabe ao Grupo Mercado Comum (órgão executivo do processo de
integração. subordinado ao Conselho do
Mercado Comum, instância suprema de condução polftica do processo) coordenar o trabalho dos subgrupos.
Uma das m~o.~tas importantes de harmoni~
:r.ação é a de negoCiar, ate Ucoo:cmbro de tt)94,
uma tarifa cxtt•rna comum. h!Jquanto não
fur negociada uma tarita CICtern-ã comum, somente os pn..idu-tó:-. origin<-~rius da região, segundo critérios que o próprio trataao Cstabe~
Ieee, ~c lx:ncrici:ir:iu de marg .... n~ de preferência ·crescentes.
-O Tratado de As.•mnção é o desdobramento natural do processo de integração BrasilAi"geritinã IniCiado em 1986. A incOrporação
do J>araguai e de> Uruguai ao projeto de constituição de um mercado comum é o reconhecimen-to da importãncta polftica e da densidade dos vtflculo.~ ec:onômicos que unem os
quatro países.
O tratado como sabe V. Ex11, Sr. Presidente, é aberto à adesão, mediante negociação
de todo país - membro da Associação Lafino-Americana de Integração (Aiadi), desde
a data de sua entrada em vigor. No entanto,
por força de incompatibilidade- técnica (por
exemplo, na definição de uma tarifa ex:t~tna
comum), os membros da AlADI que partíciparem de assoCiações e-xtra-regionais, como
é o caso da Bolívia, ou de outros esquemas
de integração sub-regional somente poderão
aderir cinco anos após essa data.
Quero tambéiDt Sr. Presidente, dizer- que
o tratado ontem firmado foi resultado, como lembrei há pouco, de um amplo esforço
que vem sendo empreendido pelo Governo
brasileiro. Sem querer recuar InUito no passa~
do, gostaria de lembrar que as tratativas que
redundaram na assinatura tão auspiciosa, ontem, do Mercosul se iniciaram rio di;:l" 6 de
julho de 1990, quando os Presidentes Collor
e Menem assinaram a Ata de BuenoS Aires,
que transformou o Processo de integraçáo
em curso entre o Brasil e Argentina desde
1986, como já me referi, em um projeto de
constituição de um mercado comum até 1994.
Em reconhecimento à importancia política e da densidade dos vínculos económicos
que unem o Brasil e 8 Argentina ao Paraguai e Uruguai, foi lhes estendido convite
em agosto de 1990 para participar do-mercado comum em gestação.
Essas tratativas conduzidas pelo Governo brasileiro, à frente o nosso M~nistério
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das Relações Exteriores, o ltamaraty e os integrantes do Ministério da Economia, estão
agora dando os seus resultad~ positivos.
Esperamos - e esses são os nossos votos
- que a partir de agora consigamos consolidar essa política de integração cóm-OS países
do Cone Sul que o Mercosul certamente vai
propiciar. É lógico que agora- tudo isso vai
ccigir muito esforço, muita dedicação, muita determinação por parte dos países que integram o Mercosul, mas é evidente que deve haver de nossa parte, de modo especial

do Congresso Nacional, um cuidado muito
grande, para que esse esforço não resultf>
em algo perdido, para que não seja um esforço debalde.
Esperamos que as ações que serão desenvolvidas a partir de agora sejam conduzidas
de tal sorte que o.Brasil possa, efetivamente, dar com a sua contribuição um passo à
frente nessa integração latino-americana, cum-·
prindo assim, como disse há pouco, preceito constitucional aspiração da alma brasileira que é naturalmente uma preocupação já
expressa em vários foros e que agora cOmeça a se materializar.
Concluo as minhas palavras, Sr. Presidente, registrando esse fato extremamente auspicioso, cumprimentando o Governo brasileiro de modo especial, o Presidente Fernando Collor de Mello pela assinatura do Mercosul, e estendendo meus cumprimentos ~ nações que dele a partir de agora passam a fazerparte, de modo especial a Argentina, através do Presidente Carlos Menem, o Urugauai, através do Presidente Luís Alberto
Lacalle, e, finalmente, o Paragua~ através
de seu Presidente Andrés Rodriguez, que
com suas participações permitiram qUe esses
entendimentos chegassem a bons resultados.
O que nos cabe agora fazer é, naturalmente, desenvolver em nosso País ações para que o Mercosul, ao final, se consolide e,
quem sabe, se amplie, para que dessa forma
também criemos novas perspectivas para o
desenvolvimento econômico e social do nosso País e da América Latina, contribuindo
assim para a edificação de uma sociedade internacional mais justa, onde sejam, conseqüentemente, menores as distâncias que ainda
existem entre nações que habitam no mesmo planeta.
Eram essas, portanto, as palavras que gostaria de proferir nesse instante, a respeito
do evento ontem firmado em Assunção, Paraguai, solicitando h Mesa :seja apensado a este discul"80 que ora concluo, as palavras proferidas pelo Presidente Fernando Collor durante a solenidade de assinatura do Mercado Comum do Su_l. (Muito bem!)

DOCUMENTD A QUE SF. RF.FERE O SR MARCO MACIEL EM
SEU DISCURSO:
DISCURSO DO SR PRESIDENTE FERNANDO COLLOR
Eis a fntegra do discurso:
1
'Este encontro que hoje Celebramos constitUi marco de indiscutfvel significado na bis-

t6ria de nossos quatro países e- de toda a
América Latina.
Presenciamos, neste ato de assinatura
do tratado para a constituição do Mercado
Comum --do Sul, o in!c[o da materialização
de algumas das mais altas e antigas aspirações de nossos povos.
Ao concluinnos este Tratado de Assun·
ção, reafirmamos a inabalável vontade politica dos Governos da Argentina, do Paraguai,
do .Uruguai e do Brasil de somar esforços
na tarefa solidária de construção de sociedades mais prósperas. mais justas e convictamente comprometidas com as liberdades essenciais e o regime democrátiCo, sociedades
atentas sempre à necessidade do desenvolvimento em harmonia com o meio ambiente.
&tabelecemos, por esta via, um mercado íntegrado de duzentos milhões de pessoas. Argentinos, paraguaios, uruguaios e brasileiros irmanados do espaço comum, onde
as barreiras nacionais,. o protecionismo e as
discriminações de toda ordem estarão definitivamente superadas. Mais do que uma estratégia convergente do desenvolvimento, a assi·
natura do Tratado de Assunção é a reafirmação da vontade de nossos povos pela cooperação, pelo entendimento e pela paz, como
princfpios inabaláveis de convivência. Esta
postura baliza as relações entre os quatro
pa!ses desde longa data na vitalidade de nossos vínculos econômicos, polfticos e culturais.
Com bases sólidas a nos ampararem solidariamente na busca de respostas comuns e efetivas aos desafios que se assomam no horizonte da ordem económica internacional.
Nossos governos vêm enfrentando, com
galhardia, esses desafios. Temos empreendido reformas internas corajosas de redefinição do papel do Estado, do aperfeiçoamento das instituições democráticas, de resgate
da capacidade produtiva, de estímulo às forças de mercado, de abertura ao exterior, de
modernização econômica., com ênfase particu·
lar à melhoria crescente no nível de vida de
nossos -pOvos. Esse é o caminho da integração -que haverá de consolidar as conquistas
já alcançadas e a abrir espaços para outros
empreendimentos igualmente criativos e conseqüentes para nossa sociedade.
Sabetrios que- este exemplo de cooperação, que hoje exibimos orgulhosamente ao
mundo, é apenas um ponto de partida para
a reali2:ação de obra ainda maior, o Merca·
do Comuin do Sul, instrumento inadiável para que possamos, juntos, somando esforços
e imaginação, ultrapassar as mazelas da década perdida, fundamentalmente a estagnação
económica, o atraso tecnológico e a indignidade de grande parte dos indicadores sociais
de nossos países.
Não lançamos hoje uma obra retórica e
decorativa da história do Cone Sul. Há anos
vimos trabalhando incessantemente para nivelar ao plano de cooperaÇão económica a excel~ncia de nosso entrosamento poUtico. Sa-bfamos que numa conjuntura internacional,
em tantos -capítulos adversa, à conta do ressurgimento extemporâneo de barreiras co-
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merciais, práticaflo protcciomstas e meclidas
discriminatórias no sentidO Norte-Sul. a allcrnatíva mais recomendável era a via bilizaçáo
do que aqu~ em Assunção, na capital paraguaia, estamO!> concreti:l.ando, para surpresa
dos pes:;imistas. mas para a grandeza e a prosperidade dol> no~Ol> pa~c:;.

Sabíamos que no mundo agigantado pela transnacionalízaçáo das relações económicas e financeiras e ao mesmo tempo seduzi·
do pelo impulso de reunir em mergablocos
os influentes centros pós-industriais não havia opção ~ modernidade.
Começamos a escrever a nossa própria
modernidade criando um mercado comum
que, ao fortalecer a n~ssa capacidade produtiva, no lastro da complementação de nossas
economias, não nos [echa ao exterior. Pelo
contrário, abençoa o nosso mecanismo sobregional de integração a certeza de que, juntos, nos abrimos enriquecidos à parceria com
terceiros ao fluxo de capitais, à renovação
tecnológica essencial, ao vigor, enfim, das
forças mais promissoras do cenário internacional.
E em busca da modernidade vamos participar da obra de construir um planeta sadio,
um mundo em que o homem jamais perca
de vista o imperativo da preservação da natu-

reza.
Aqui em Assunção, na fraternidade de
quatro chefes de &tado, escrevemos uma
página importante da história latino-americana. Diante de desafios por vezes assustadores de nossa época, optamos por rechaçar
posturas confrontacionistas e assumir nOsso
dever como estadistas de elaborar e implementar respostas concertadas, criatívas e eficazes que acenam a nós e a nossos filhos com
perspectivas realistas de futuro na ordem internacional que ora se constrói.
Aqui em Assunção, com.- O testemunho
de nossos compatriotas, restituímos a fé eril
nosso próprio destino.
Senhores Presidentes,
Minhas senhoras e meus senhores,
O projeto que hoje vemos copcretizar-se
no Mercosul aproxima objctivos que nenhum
país poOderia lograr através de ações isoladas.
Por isso, o Brasil sempre prestou e continuará a prestar total apoio às iniciativas de
integração no continente, em especial aquelas ao amparo do Tratado de Montevidéu,
de 1930. Avançaremos por etapas em empreendimentos concretos, condizentes c_om as
reais potencialidades de cada pats, de modo
a não frustar algumas de nossas mais caras
esperanças, associadas ~ integração regional.
A esSe respeito, com grata satisfação, anuncio medida que simboliza o espírito de amizade que preside esse nosso encontro de hoje
e reafirmBt de nossa parte, o compromisso
com o continuado aperfeiçoamento das forças de entendimento entre os nossos países.
Determinei que sejam isentas da aplfcaç§o do adicional ao frete, para a renovação
da marinha mercante, as importações provenientes dos nossos parceiros do Me~cosul.
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O Brasil espera tmduzir, cm realização
no campo econômico-comercial, a profunda
identidade histórica que nos une. "Saudamos
os avanços já realizados em outros esquemas
sob-regionais de integração e associa-ção latino-americana de integração.
O Mercosul não constituirá uma área eco-

nOmica excludente, mas um espaço plenamente acessível e complementar à cooperação e
ao intercâmbio com todos esses pa fses, com
o grupo de países da América Latina.
Presidente Andrés Rodriguez,

Quero, neste momento, congratular-me
em especial com Vossa Excelência e com a

nação paraguaia, tanto pelos fortes e tradicionais laços de amizade e de cooperação que
manta~ bilateralmente, os nossos pafses,
quanto pelo espírito integracionista de Vossa bxcclência.
Vossa Excelência que soube infundir em
nosso encontro, decerto em sintonia com os
desejos mai.!. espontaneos deste povo amigo,
justiricando amplamente o orgulho com que
hoje celebramos, na cidade de Assunção, a
cerimônia de assinatura do tratado'constitutivo do MercosuL
Agradeço pela não menos exemplar hospitalidade com que Vossa Excelência e agenerosa gente paraguaia nos acolhem nesta
cerimônia de significado histórico para todos
nós, paraguaios, argentinos, uruguaios e brasileiros, hoje, mais do que nunca, congraçados no caminho da modernidade, esteio indispensável ao amadurecimento de nossas conquistas democráticas e à realização das mais
justas aspirações de prosperidade de nossos
pa1Ses e de bem-estar dos nossos povos.
Que Deus., Senhores Presidentes, nos ajude neste grande empreendimento.
Muito obrigado.".

O SR. PRESIDENTE (Carlos Do'Carli)
-Concedo a palavra ao nobre Sl!nador I ~duar
do Suplicy.

O SR. EDUARDO SUPUCY (PT SP. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. PresidCnte, Senador
Carlos De'Carli, Srs. Senadores., falarei hoje
a respeito do tema 11 A Construção de uma
Polrtica Económica Civilizada11 c na sua conclusão direi como no prálciniO mês., em meados de abril, estarei dando entrada nesta Casa a projeto de lei que introduz um mfnimo
de renda garantido, também denominado Imposto de Renda Negativo, para debate na so·
ciedade brasileira.
Escolhi este tema, o da possibilidade de
termos uma poUtica económica civilir.ada.
porque tenho ticado impressionado com os
contrastes e paradoxos que temos vivido e
quão distantes estamos de poder alcançar
os ideais mais altos da humanidade, consubstanciados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada há mais de
200 anos, em 1789, por ocasião da Revolução
Francesa, ou na Declaração Universal dos
Direitos do Homem, mais completa, proclamada pela Organização das Nações Unidas.,
da qual o Brasil foi signatário, em 10 de de-
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zembro de 1948, tendo sido quase todos insenidade - para clctivamente serem alcançaridos na ConstitUição da República Federatidos- deveriam s~-lo através da democracia.
va do Brasil, no Título II sobre os Direitos
Uma vez formado bacharel em Adminise Garantias Fundamentais.
tração. com pouco mais de um ano de trabaEntre meus 17 e 20 anos de idade, tive
lho em empresa familiar, resolvi que gostaria
uma vontade muito grande de querer descode lecionar lkonomia, especialmente porque
brir a verdade e o pOrquê das coisas. Eu que
queria aprender mais. Assim, fui fazer o mesvivia numa casa muito boa, com pais que titrado e depois o doutorado nos EUA. Procunham sobretudo uma preocupação com a
rei estudar os fundamentos da Economia nehannonia tlitre todos na família, comecei a
o-clássica e as vantagens do sistema de merme perguntar do porquê da tremenda desarcado livre.
monia que havia para além dos muros de caVolta e meia, entretanto. ainda que atensa. A começar pelos gritos que às vezes eu
to aos argumentos ma1s ent'átiC()S- de econoouvia de noite das mulheres prostitutas do
mistas como Milton Friedman. de_que ocaParque Siqueira Cainpàs- POis morava junpitalismo seria o sistema mais compatível com
to ao parque do Trianon. na esquina das Alaa liberdade, sempre avaliei como importanmedas C'.asa Branca com a Santos na cidade
te ouvir os questionamentos dos que considede São Paulo de repente 'Vinha a policia paravam seriamente as críticas de Karl Marx
ra dar uma batida, distribuir borrachadas, lee dos que, com uma visão mais abena e libevá-las para pernoítar na- delegacia, para alral, detectavam aspectos dramáticos da natuguns dias depois elas estarem lá de volta, fareza deste sistema.
zendo o 11trouoir'.
Com John Kenneth Oalbraith aprendi
Nesta época li uma biografia de Galileu
que o economista, para ser 6til1 precisa lcw!"
Galilei, bem como vi um filme sobre a histó- em conta o poder. Especialmente
na hora,
ria de Nicolau Copérnico. Apaixonei-me pela
por exemplo, de se examinar quem, no Bravontade que eb tinham de descobrir as coi- -sil, ao longo das 6ltimas décadas., tem r ...~.l
sas., a mesma que eu recomendo que vocês
mente influenciado a elaboração da pob~jca
venham a ter como cientistas sociais ao lon- económica, quais aqueles que conseguem
go de suas vidas, mesmo quando a descoberem primeiro lugar intluenciar a definiÇão
ta possa não lhes agradar. Numa cena do fildo funcionamento das instituiç~ as regras
me sobre a vida de Copérnico, sua filha lhe
sobre o direito de propriedade e as relações
pergunta: "Por que você tanto insiste em ficontratuais, quais aqueles que realmente lêm
car querendo descobrir ·que a Terra não é
voz na hora de se elaborar a políiica de prioo centro do Universo. que ela é redonda?
ridad~ para o desenvolvimento industrial e
Você não perceb_e que está perturbando totecnológiCO, -o orçamento governamental, a
do mundo, a Igreja, mudando os _ensinamenpolítica ·salarial e a de preços, a Creditícia e
Jos da Bíblia?" "Porque eu quero descobrir a de juroS, e assim po-r diante.
11
a verdade , respondeu Copérnico. ·~as por · ·OS ecoilõmiStaS chegam muito tarde paque tanto você quer descobrir a verdade?"
ra resolver as grandes crises. Assim. duran~'Porque é ~ma CÇ)Ísa _humana", arrematou
te a Grande Depressão dos anos 30, _quanCOpérnico.
do a atividade económica caiu pela metade
. Os contrastes que havia para além dos
nos EUA e na Inglaterra~ tornando desemmuros de casa, de tanta pobreza em meio à
pregado um quarto da força de trabalho~ com
abundância para alguns., só aumentaram desrepercussão por todos os pai'ses, John May_cle aquela época. Em muitos momentos o Pa- nard Keynes mostrou que o nível de emprefs cresceu acelera4all'!en!e e, como quase togo poderia ser conseguído através de aumendos, por isso eu me entusiasmava M_as volta
tos em gastos governamentais. Mas Hiller
e meia me deparava com graves episódios.
já o havia feito na Alemanha, tragicamente
Por exemplo, no infcio dos anos 60, depois
através de gastos em armamentos.
de grande surto de desenvolvimento, enconEm dezembro de 1970, em New Orleans.
trei-me longamente com a Sr' Carolina Ma- ouvi Joan Robinson falar para uma atenta
ria de Jesus, que acabara de e:::crever o livro
platéia no Encontro da Associação America~Quano de Despejo". sobre como seu sofrina de Economistas. Dizia ela que os economento havia :se intt:n~ilícado numa favela de
mistas também estavam atrasados para resolSão Paulo naqudes anos de crc5eimt.:nto do ver a Segunda Grande Crise F..conômica, não
mais tanto relativa ao nível de emprego, mas,
Pm e da innação.
em especial, a do contel1do do emprego. Ou
btudantc de Admini:;tração de Empre.sas. tendo completado o segundo ano na . seja, relacionada à questão da e:xtraordinária
desigualdade entre nações ricas e pobres e,
FGV, pare1 para conhecer os paises tanto
dentro de cada nação, entre ricos e pobres.
,do oeste quanta do leste europeu. Fui testell)Unhar o crescimento económico provocaEm 1973, tive a oportunidade de mostrar
do pelo Mercado Comum Europeu. assim coos contrastes de São Paulo para aquela semo ver o que saria possível conquistar com
nhora de mais de 70 anos, contemporlinea
de Keynes, cujos olhos azuis se interessaram
o socialismo.
Diante do Muro de Berlim. em 1962, e
por ver justamente as favelas da cidade, em
de tantas restrições à liberdade e à democrmeio a grande riqueza de algumas mansões.
cia, em meio a conquistas de natureza social,
Naqueles dias havia eclodido um grande deobselVando as diferenças de eficiência dos
bate sobre a natureza do chamado "milagre
sistemas económicos., avaliei que os ideais
brasileiro", uma vez que os dados do censo
do socialismo. de liberdade, igualdade, fraterde 70 demonstravam um perverso processo
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de concentração de renda, colocando na defensiva os_ principais econOmistas responsáveis por sua_ formulação. Artigos e livros foram escritos, procurando demonstrar que s_e
tratava de um processo natural de crescimento, que logo mais as desigualdades se amaina-

riam e todos se beneficiariam com maior
grau de bem-estar do que antes.
Vinte anos depois de ouvir aquela pales-

tra de Joan Robinson, eis que observo no
Brasil dos anos 90 o amálgama das duas crises. Pois agora o- problema está tanto no n(vel de empreg-o quanto no conte6do do-emprego. Há uma década que a economia não

cresce e, píor,-a desigualdade aumentou, tornando-o Brasil um dos destacados campeões
da desigualdade social dentre todos. os países
do mundo. Tem sido dito que Serra Leoa,
Honduras e África do Sul apresentam índices Gini de desigualdade ainda mail> elevados. O r_clat()ri() wbre .o desenvolvimento
mundial de 1~0. t.>ntrctant<), tn(.liça que_ cm
nçnhum 9utro pail., dos 41 para _os quais há
dadrn. disponivc1:,, os 20'><- de m.aüx rcrid.a ta~
miliar dctll'rn parcela tão grand'' da renda
· nac10nttl ~ ol.u'., .. t.'Jil 1'1~.\_<.juaoto no Hr.t!)il,
Se qui~ermo.s la'l.('f um pl:lralclo ~ntre_o
poder de voto tdeal numa democr_aci~ e. o
poder de votar na economia. chegaremos a
ter uma indicação dramática de quão longe
estamos de qualquer critério adequado de
eqü\daQ.c:. _Sf!" lyvarmos. ~ conta que são os
sinais emitidp~ pr;lo mercado que contribuem
para ç:lerjnjr <> que ê produzido pela ecpnqmia no_que diz respeito ao s.etor privado, Ç)bservaremos quç: o I%_ m~i~ _ric9 no J;Jra~iJ,
em 1989, passou a votar no_ m~rcado _com
um peso de 17% bem mais do que os apenas
13% da metade mais pobre da população
brasileira.
Por outro lado, no que diz respeito ao
conteúdo do que ê produzido pelo setor" ptíblico, ao rifvCl do municfpío; do estado e da
Federação, coilstatamos uma enormC difere:n"ça de poder de intluência dos diferentes segmentos da_ sociedade._ Progresso tem havido
nessa _área. haja vista 0- eXemplo de elaboração do orçamento,_ procurando-se ouvir a po~
p_ulação reunida nos mais diversos bairros
ou regiões da cidade de São Paulo, como tem
procurado razer a Prefeita Luíza Hrundina
de Souza, ademais do trabalho complementar das audiências pllbHcas realiza.do na Ornara Municipal para melhor orientação dos
vereadores na hora de apresentar emendas
e aprovar a lei que dctinc a Receita e a Despesa. Mas a maneira como os deputados e
senadores ;se sujeitaram às pressões de empresas interessadas nos mais diversos tipos
de obras. além da sotisticada influência que
tais empresas exercem sobre osu órgã-os do
1-i.x:ecuúvo, como recentemente mostraram
reportagens da revista Veja e inúmeros artigos na imprensa, dentre os quais os de Jânio
de Freitas. na Folha de S. Paulo, indicam a
necessidade de procedimenlos muito mais
abertos e parlicipativos de elaboração dos
gastos governamentais.
Paradoxo maior no que díz respeito ao
contetído dos gastos pUblico:,, que seriam

de esperar de economias caracterizadas por
alto grau de civilização, que realmente_viessem a indicar d quão estão conaribuindo para a mellioria do bem-estar de seus povos,
bem como das nações mais pobres, é o quanto,os pafSes como os EUA, a Inglaterra, a
França, a Alemanha, o lraqaue e os outros
estiveram a gastar nesta Guerra do Golro
Pêrsico. O extraordinàrio desenvolvimento
tecnológico alcançado tem seJVido_sobretudo para que vejamos. cenas. de mísseis destruindo a riqueza reíta pel() homem e vidas
huma11as, cenas não menos ~!vagens que as
de fnctios guerreando com tacapes, arcos e
flexas..
Com o economista Paul Davidson, mais
recentemente, deparet-me com a busca incessante daquilo que nos parece ser possível ser
alcançado pela humanidade,- t.anto no Brasil
quanto noutros países do mundo~
Paul, que é editor do Journal of Post
Heyncsiam Economics. escreveu com seu
filho, Greg- Davidson, um analista de programas astrofísicos da Nasa, um livro que li com
grande interesSe: Economics- for Civilized
Society- neste livro Paul Davidson argumentá que considera barvbara uma poUtica eco~
nOrhica que, para combater a ínllação, leva
a economia à recessão, negando oportunidades de empregos e de rendimentos a pesso~
as que tenham a potencialidade e a vontade
de estar trabalhando e produzindo riquezas.
- CiviliZada ê_a püUtica que_procura encontrar caminhos mais huinancis, mais democráticOS para ·adminlStrai" Os liinhf:s de conflitOs
distributivOS que ocorrem entre os membros
da comunidade, e que são a causa fundamental da inflação.
-Paul DaVidsoD inicia a·seu livro com unia
pêrgunta: 11Qual é a direrença _enire o amor
e a prostituição?" Para aqueles que avaliam
que para se resolver o problema de uma economia como a brasileira,_ de ta1_1ta inllação ~
hiperiilflãção e que ainda tem que enfrentar
os problemas da dfvida externa, que acreditam qUe para iSso ê necessário a recessão e
negar a oportunidade de empregos a tantos;
como a prostituíÇão alcança um valor nó
m~cadq_e_o amor não, a prostituição teriá
maior valor.
Ora, argumenta Paul Davidc;on, para nós
eretivamente conseguirmos conquistar aderinição- é a práHca de uma politica econômíca
civiliZada, prccisalnos levar em conta outrOS
valores que não apenas o interesse próprio,
que obviamente existe.
Obviamente existe o interesse própriO
dos trabalhadores, dos_empresários, interesse próprio de cada um de nós., mas também
existe dentro de cada um valores éticos muíto importantes, valores cívicos cjue podem e
precisam ser levados em conta por governoS
e por todos os segmentos da sociedade.
Valores, por exemplo, tais como os que
levaram milhões de pessoas nos Estados Uni~
dos a lutar e conquistar avanços na Campa~
nha dos Direitos Civis nos anos 50 e 60, caro~
panha que levou milhões de americanos a
paralisarem a Guerra do Vietnã, ou os que
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estão, por aemplo, contidos no ramoso pronunciamento, tCito para mais de duzentas
mil pessoas. diante do Memorial de Abrahan Lincoln, por Martin Luther King Junior,
quando ele di1.ia que tinha um sonho.
Vou repetir aqui algumas de suas palavras.
Primeiramente, porque_ elas talvez percam
um pouco da l:.Ua bciCLa se traduf.iti.a:,, as pronunciarei cm inglês:
_''1 have a dream that cw:ry vallcy
shall be çxalted, (..oyery hill anrJ mountaín :,h ali bc marJt: ltlW' - w nh thc
lyrics of patriotic anlhcms -"This will
bc thc dav "'ncn <~ll (JI (nxi'!) childrcn
will be abie to smg with new meaníng.
"My counuy 11s ol t~ee,_ sweet land
ar liberty, or th~e I sing11•
When we let freedom ring. when
we let it ring from every village and
hamlet, rrom every .$131!'! an_d every
city, wewill be able to speed up the
day when all of God's chilçlren, black
men a~d white men-, Jews and Ge~ti
les, Protestants and Catholics, will be
able to join hands and sing the words
ar that old Negro spiritual. ''Free at
last! Free at last! Thank God alm.ighty,
we Jfte free at last!"
Repetindà, em português, as palavras de
Luther King:
1
'EU tenho.um sonho que todos os_ vales
serão elevados _e tod()s_ os morros e montanhas serão rebaixados.
. . . . . .
Este será Q dia, quando todas as crianças
de Deus setão q~;pazes de cantar com um
novo sentido.
Meu país é para você a doce terra da liberdade. Para você eu canto.
Quando deixarmos a liberdade_ prevalecer, quando nós a deixarmos prevalecer em
todas as vilas e vilarejos, em todos os esta~
dos, em todas 3s Cidades, nós poderemOs ver
chegar o dia em que tódas as crianças de
Deus, negras e brancas, judías e gentias, protestantes e católicas. serão capazes de se darem as mãos e cantar as palavras daquele velho canto espfritúal negro.
Finalmente a -liberdade. Finalmente a liberdade.
Graças a Deus Todo Poderoso. Finalmen~
te nós somos todos livres."
F..xemplo de valores cfvicos "foram aqueles
que motivaram· os brasileiros durante a extraordinária campanha das Diretas Já. Fomos
às ruas. PensávamOs num País niuito melhor,
que certamente imaginávamos viria a ocororér
com as eleições pata a Presidênciá da Reptíblica.
· ·
·
__
Mesmo no ano de 1989, nas campanhas
de cada um de nossos candidatos à Presidência, quantos de nõs vibramos com estes valores mais altos. da alma humana, seja nacampanha "Sem Medo de Ser Feliz", de
Lula ou mesmona campanha contra os marajás de Fernando Collor de Mello.
Quantos de n_ós. não vimos a Ministra Zélia Cardoso de Mcllo expor na televisão, ao
longo da campanha. que era chegada a hora de um crescimento auto-sustentado, de
uma polftica salarial kita com base no diálo-
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go com os trabalhadores. uma política em
especial para o salário mínimo que, em pouco tempo. seria aumentado em termos reais
e; em poucos anos, seria triplicado, e de como seria possível consegúir combater a inflação e os problemas da dívida c:x:terna brasileira sem pagá-la senão ao alcance de nossa
capacidade.

Mas certamente é diffcil, deve estar tão
diffcil para a Ministra 7.élia Cardoso de Mello administrar este· Pafs, quanto eu sei que
está sendo difícil para a Prefeita Luiza Erundina de Souza fazer tudo aquilo que ela gostaria na cidade de São Paulo, resolver os problemas de transporte püblico. da· habitação,da miséria de todos que vivem na periferia.
Mas algo me parece estar errado. Eu tenho a impressão de que isso tem a ver com
os próprios valorc5t talvez menos os dela, e
mais do próprio Presidente da República.
Se nós não a -convencermos e ·a ele de que
outro deva ser o caminho...
}Jensemos um pouco mais na questão do
desemprego num ~istê-ma Cmpr'esarial. Os di~
rigcntes de empresas reali:.o:affio' iiwestimento:. dc!!.dc q uc: O!!. tluxo!!. previsto!!. de receitas
lorem maíort:S do que O!!. tluxos de despesas.
Para isso é prec-iso haver algumas regras bá!!.l~s t!stabr.;lccu.hs!!.. Se a ~da seme!!.tre tivermos novas medidas provis6rias, tudo fica provisório.
Como bem ressaltou em pronunciamen~
to na Câmara dos Deputados o Deputado
Ulysses Guimarães, tudo parece provisóriO
neste País, a política salarial, a política: de juros. a política de créditos. Não há como ó
empresário ou mesmo o dirigeilte de empresa pública saber o que vai acontecer proximamente e isso obviamente atrapalha as decisões de investimentos. Isso tem a ver com a
recessão vigente.
Nem sempre concordo com o Professor
Mário Henrique Simonsen, mas achei interessante sua proposta de uma última medida
provisória: a que viesse proibir as medidas
provisórias daqui para frente.
Aliás, terá o Senado ocasião importante,
nos próximos dias. para hmnar. di! vez. o p<>·
der do Presidente da Rc.-pUblica, de estar
emitindo medidas prov1sórias; e é a hora da
afirmação desta Casa.
Para pensarmos na questão da moeda.
da inflação, da atividade CCOf!Omica e do de~
semprego, acho interessante tlustrannos com
um exemplo.
Os economistas mais tradicionais argumentam que não há alternativa: que para se
contera inflação, realmente prccisa~se provocar a recessão. Porque a in11ação é antes de
tudo, segundo, digamos, Milton Friedman,
um fenômeno essencialmente monetário, que
decorre do aumento da quantidade da moe·
da numa proporção maior do que a de bens
e serviços produzidos. Para ilustrar isso normalmente esses economistas usam de parábo-

las.
Vou usar uma dessas parábolas. Vamos
supor que numa ilha haja a produção de dez
lápis num período de tempo, que a quantida-

de de moeda nessa ilha !!.eja de dez mil cruzeiros. Então fica simples. Dez lápis, dez mil
cruzeiros de oferta da moeda. cada láp1s vai
custar mi I cruzeiros.
Agora, se na mesma ilha acontecer de
nós colocarmos mais de dez mil cruzeiros,
para cada lápis mais mil cruzeiros. Cada lápis vai custar dois mil cru1.eiros. b. assim
que se produz a inflação: com mais dinheiro sem aumento de produção.
Se esta economia ~tivçr_ c_rescendo e produzir mais dois lápis num periodo de_ tempo,
aumentando-se em 2.09(, a produção, se a oferta de moeda aument_ar de mais de dois mil
cruzeirrn;;, _t~re!llrn;; _17 lápis
12 mil cruzeiros. Cada lápis continuaria a custar mil
cruzeiros cada.
Mas a questão que se coloca é a seguinte: se nós aumentarmos a moeda em termos
reais. se ao_s dez mil crm;ejros mjginais adicionannos mais de dez md cruzeiros, canali~
zando-os para as mãoS de dirigentes de empresas públicas e privadas. de maneira a possibilitar a essas empresas e ao próprio governo financiarem suas atividadcs c contratarem
trabalhadores, para custear matéria-prima,
e assim por diante, se disso resultar que os
trabalhadores e as empresas, a combinação
de esforços de todos envolvidos na produção,
consigam de um período para outro aumentar a produção de dez para quarenta lápis,
acrescentando trinta lápis. então nós teremos ali as vinte notas de mil cruzeiros cada uma, vinte mil cruzeiros para adquirir
quai:enta lápis e- cada um, portanto~ vai cuS,..
tar quinhentos cruzeiros.
.-- Quer dizer, conseguimos aumentar a produção e ainda reduzir os preços.. Temos que
l~r em conta que para alguns a inflação é
ó problema de muito dinhcim correndo atrás
de relativamente poucos bens.
E a pergunta que se coloca, é: a inflação
é simplesmente um fenômeno de muito dinheiro correndo atrás de poucos bens?
Será que faz sentido combater a inflação
através da diminuição da oportunidade de
einprego para pessoas que querem produzir,
querem dar de si, que têm potencialidade?
Cinqüenta e sete mil empresas fecharam
em 19?0 no Brasil. Quarenta e seis mil foram
criadas. Muito_ mais foram fechadas em relação hs que foram abertas.
E o desespero aumentou. Em janeiro e
f~ereiro de 199l_foi maior do que em janeiro e: fevereiro do ano pasSado.
.
No dia 31 dt• janeiro ultimo. quando esta~
va sendo anuncutdo o !'la no Collor 11, a Mi·
nistra Zélia Cardoso cJe Mcllo chamou-me,
b,em como ao lkpuladu Alni?io MCrcadan__.
te. Perguntei-lhe: qual a cun'vkc;âo que a Sr'
tem de qu<- a economia agora vai rc.almentc.de.;landlar. vai rvcupcrar-:-.~ uu vai :.asr Út.'~>
sa situac.;ãn de rccc~o e d.cl)Cmprego'l
C-la mencronou que certa mente os empregos vão começar a serem ativados, especialmeute no sewr imobiliário, com o 1-'undão,
e assim por diante.
Eu me preocupei muito porque não estou
convicto, e ainda não vi, um mês depois do
Plano, os investimentos crescerem para valer.
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A moeda e algo que parece muito simples. mas, a re&peiw dela, nó.s, economistas.
temos discordado muito_ e vamos continua,r
a fazê-lo.
Vamos supor O- caso de um construtor
com planeja coristruir um condomfnio, um
prédio. Tem que pensar nos próximos anos,
como vai ser a -oferta de apartamentos dos
diversos tipos, a concorrência vai custar; como vai evoluir todo o tluxo de custos, de
mão-de-obra, matérias-primas, como vai-. ser
o preço, quais os limites que vão ter com planos de governo. e assim por diante. Se o empresaria achar que vai ser rentável, ele_ vai
fazer o mvestimento.
Precisamos pensar em como conter a inflação. Primeiro, compreender que a inflação
não é símple~mente um fenômeno monetário.
Mais que· fenómeno monetário, a inflaçãO é
um fenômeno que resulta das pressões de
d~ferentes se~entos da soded~de,_ para obter parce~as cre$Cerifes dó bófo ô~ eco_noinía.
_En~ão, temos que administrar- _esses contljto~: isso é in_eyitável. Ainda mais no Brasil, ·
com tama desigualdade. São da natureza desse sistema, os conllitos. H a questão que ~
coloca é se é possfvel administrá-la por meios
democráticos ou se será por meio da ditadura militar, do regime militar, de decreto-te~
da medida provisória, e assim por diante.
Com a censura e a repressão aos trabaDlhador~ aos seus direitos, colocando os sindicatoS Sob inteiVenção, e depois pauleira e helicópteros, bomas. de gás lacrimogênio, episódios de matança de trabalhadores, como o
da Companhja Siderúrgica Nacional ou em
Rio Maria, no Pará.
Os conflitos num pafs com tanta desigualdade, nesse regime. são mais do que naturais.
O importante é conseguir resolvê~los de maneira democrática.
Para pensar no_ controle da in.flâ~o é p'redso considerar dois tipos de< be'ns: aC:J.aUeles
cuja proâução nao· Se pOde aunientar com
rapidez. tipic3mérite bens agrfcolãs, e ô-s- de'
produção mais regular. como sapatos ou teci-'
dos.

No caso de bens agrícolas, às vezes vaca
pode aumentar a oferta com importações.
No ano passado, tanto lbi a preocupação com
a limitação de crédito e da moeda que não
se- financiou adequadamente a produção,
em especial, dos pequenos e-médios agricultores. que a produção agrícola caiu em mais
de 5 por cento.
Para esse tipo de bem, cuja produção não
pode ser aumentada com rapidez, é importante lembrar de uma velha lição da Bfblia: a
História de José e o Faraó.
Jrn.é estava preso e foi chamado pelo Faraó que estava tendo sonhos, pois sabia que
aquele homem sabia interpretar sonhos. O
f.àraó disse à José:
Olha, sonhei que do rio haviam safdo sete vacas gordas e depois sete vacas magras,
e depois sonhei com um caule. do qual saíain
sete espigas cheias de milho e sete espigas
secas.
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E Josê disse então ao Faraó:
Acontece que vão 'ocorrer no Rgito Sete
anos de lanura e depois sete anos de seca,'
sem produção, o que vai provocar o fome.
Voct' pret'h.a fazer o planejamento adequado fazt'ndo com que tod~l~ o~ produtore:i re·
servem, durantt~ os sete an~ de fartura, pelo menos 1/5 da produção para os sete anos
qut.· vmiu pu~tcriormc-ntc.
O Farao acabou convidando José para
ser o executor deste plano. A lição é simples.

E preciso produzir bens é·armazená-los.para enfrentar a fnflação com .esse tipo. de-mer·
cadoria.
O outro tipo de mercadoria é aquele di!
produção corrente, como lápis, roupas., tecidos, sapatos, e assim por diante. Produção
corrente nas fábricas. E aí você precisa administrar uma política de rendas. Para isso
você precisa ter as partes- dialogando.
Aí é' muito importante; algo que considero fundamental no 'pmt.:di-'<l t.lc ncgoéiaçãu

coletiva entre os trabalhad()n."s- e cmpresaIiós,- que"ll'a- mesa ·de negociação pdSsárfl "os
trabalhadores· pedir os livrm. ·abertos pará
que possam ter nas mãos'a'evolução das ven-das, das compras,- do· valor adicionado; do
número de empregados, e possam ·comparar
o valor adicionad<l pm n6mem de empregados com a evoluçAo dos salários, dos lucros
ao longo do tempo. Qual a I olha de pagamento-e como é distribufda a renda em cada· processo produtivo.
·. ·
· .
Isso deve ser feito nos setores- público e
privado. Na Camara Municipal de São Paulo, quando lá era Presidente.· por exemplo,
em 1989 resolvemos publicar rl'lação nominal de todos os funcionários cOm a reSpectiva função, lotação e remuneração. Houve ali
um quiproc6. O corpo dirctivo ticou preocupado: 'Não vai t'azer isso. Imagme! Vai ferir
nossa privacidade".
ConsUltei ·os juristaS FábiO Kcinder Compara to e'Gdd.Ofredo Silva ·Telles. que mC di-s:
~tain: "Absolutamente! Dmheiro póbHcO,
pago pelo'povo, tem qüe' ter transparê'néia.
Não· há o que esconder".
- ·· ·
·
11
Ah! Mas isso vai me prejudicar. Irruigi·
ne! Minha ex-mulher vai !.aber quanto eu ganho e vai querer aumentar a pensão dela",
veio um dizer.
É um direito da justiça ela saber.
Entrei no Senado com um projeto de resolução obrigando que uma vez ao ano se
deve publicar dados relativos à remuneração
função ou lotação. de todos que ali trabalham.
Tenho prÇK:urado advogar e vou batalhar
n.e~ direção da transparência, para que possam os trabalhadores .e empresários estar
conscientes de como garantir a justa participação a todos os envolvidos no proces~o produtivo.
Dentro dessa línha de transparência, inclusive faço sugestão ao Presidente Mauro
Benevides, à Mesa do Senado, para que mstituam a prátk:a que mtrodu:li na Càmara Municipal de São Paulo, a de d1vulgar pelo som
da Casa não apenas as reuniõc:!> de I,lenárío
do Senado Federal mas as próprias reuniões
da Mesa.

Uma cOisa é você _ter uma polftica de rendimentos. Por exemplo: Paul Davidson pro~
põe que haja uma politica de 1mposws, baseada na polftica de rendas. Qualquer empresa que viesse a pagar para os trabalhadores
aumentos de salários maiores do que os ganhos de produtivididc teria de pagar maiores impostos. Por outro lado, haveria diminuição de impostos para empresas que assim
não procedessem, ou seja, que rião pressio~
nassem os preços· para cima.
-Uma -política tributária cqnsistente com
uma política antiinflaciop(Ír_ia_ sçria aquela
que_ flex:ibilizasse a alíquota <;lç imposto de
ref!da, _ou ~esmo.de.ou~ros jl1,1PQStos, de tal
maneira a torná-la menor quão menor a margem de lucro da empresa e _quão maior o nú~
merÇ> de trabalhadores_ empregados. Resultaria em estimulo a se vender mais, produ:7.indo maior quantidade de mercadorias e empregand~ __l!la_is pe_ssoas.
Mas o que se poderia pensar para res~i~
ver'o problema mais fundamental de elimi:
nar a miséria e a pobre7.á'/ Está inserido na
Constituição brasileira, art. 3", -OU seja, ali
está escrito que é_objetivo fundamental do
P~Js, .erradicar a miséria.
Creio que vale a pena estudannos seriamente a propo.~la do lmptl::.h) t.lc K.cmJa negativo. tambcm denominada ..Jc mm imo de renda garantido, prupm.ta I.JUC t.--:o.lou estudando
e dc..'Voaprc.::.cntar cm atml prclXtmo. Três importantes cconomi:..ta~ de t.lil't-rcntc.::. credrn.
a te-m -d<>fcndido· Milton -Fricdman. John
Kcnm:th (.jaJbrnith c Ji-unt.·'> 'lubin. No Brasil, tlt.'ntn: t~utro:-.. o proft:ssor Antômo Maria
da SiJ~,ocir~. da FUV.
Assim cOffi() os que ganbam mais pagaW
Imposto 'de Renda. os· que- ganham menos,
aqueles que não atingem o mfnimo de rendimentos,· receberão algo üo Governo na rorma de dinhcirõ~ de-rendimentos., ÜÇ>staria · de d~ar- para reflexão d~s
meus colegas nn Parlamento, no Senado, :3
questão· ml conceito-de mínimO de renda ga~
rantido que ·seria pago a cada pessoa, por
exemplo. que não tivesse um rendimento até
um certo patamar. diga!J1m>cinqüenta mil cruzeiros. Hssa quantia teria que ser, depois, es-·
tudada à luz da capacidade do Pafs. A pes---soa teria o d1rcito de· receber, na fonna de
tã:icãÇãO negatiVa/, numa pi-o_porção de 5(_)
por cento sobre a diferença entre o seu ren~
dimento e aquele patamar definido comô
mínimo. para que sempre haja o incentivo
ao trabalho.
Portanto, uma pessoa adulta que recebes-,
se zero cruzeiro de renda. teria direito a 50%'
de cinqti'eriia mil cruzeiros, ou 25 mil cruzei'~
ros. A pessoa que. fazendo alguma atividade - e aí vem a dificuldade administrativa
de saber-, vendendo cachorro quente ou fazendo serviço de limpeza, ganhasse dez. mil
cruzeir-os mensais, rccebcri1:1 50% da diferen~
ça entre 50_ c_ 10 mil. Seu rendimento aumentaria dC 50%- de quarenta e lO mil. Seu
rendimento aumentaria de 50% de quarenta, passando de dez m1l para tnnta mil cruzeiros.
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Assim, todas as pessoas adultas, cujos rendimentos não atingassem o patamar definido,
independenlem~nte de estarem trabalhando
ou não, receberutm aquele complemento.
Há que se pensar se seria o caso de introduzir. primeiramente. os chefes de famflia,
ou todos aquele~ que têm carteira de tnrabalho, e assim por diante. Ha que se pensar,
portanto, no dctalhamento.
P.sta é uma forma de substituir o segurodesemprego. Uma maneira interessante de
complementar o salário mímmo com a vanta~
gem de não ter a repercussão sobre o merca-do de traba~ho. no semido de prejudicar as
oportunidades de emprego. Friedman, por
exemplo, argumenta em favor do limposto
de Rrenda ne~tivo e contrariamente à existência do Salário mínimO que possa prejudicar o emprego daqueles que não estão em
condições de obter uma remuneração no
mercado senão menor do que o salário mfni~
mo fixado.
John Kenneth Galbraith, entretanto, argumenta - e acredito que ele esteja correto que deve haver ó salário n1lnimo e o mínimo de renda ga'rantido. um relorçando o outro.
Proponho que façamos pesquisas e reflexões a respc~l~>._ para saber da praticidade.
Claro, têm que pensar: será que as pessoas
serãu honesta·s _em declarar o quanto ganham?
Mas o problema da dificuldade no que
diz respeito à honestidade na declaração de
quem ganha pouco não {: muito diferente
do problema ôâ horiestidade das pessoas que
ganham muitO e que nem sempre pagam o
imposto devido. Hntão, não é pelo problema da honestidade que se deixa de cobrar o
Imposto de Renda, ainda mais com as facilidades de controle proporcionadas hoje pela
infonná,lica. -

É preci~ c~mpreender, e _é sobre isso
que irei desenvolver o argumenw. de que o
imposto de renda negativo,()_ minimo ·de renda garantido. viria substituir outros programas. Programas que nem sempre são bem
administrados pelo Governo. H preciso salientar que a contribuição, que o recebimento
na forma de dinheiro po~ibilitaria a cada
um decidir, melhor do que qualquer administrador governamental. () que é_ melhor para
cada uma das pessoas.
Hoje, por exemplo. temos o programa
da Legião Brasileira de 1\s!.istênda, administrado peta St'. Rosane Collor de Mello, que,
na verdade, é um programa de assistência
aos desassistidoo do programa governamental decorrentes de uma política económica
que tem levado tantas pessoas ao desemprego.
Quero agradecer a ãtf:i1ção;-inform·ándo
que sobre esse tema irei desenvolver melhor
o argumento._ os prós e os contras. prmcipalmente potque,_conforme diz Antônio Machado "Caminante, no hay camino. El camino
se hace ai andar".

O Sr. Odacir Soares
um aparte?

Permite-me Exa

O SR. EDUARDO SUPUCY
prazer ouço V.

&<~

Com
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O Sr. Odacir Soares _ Primei_ro, queria
congratular-me com V. Exa pelas colocações
que acaba de fazer nessa análise muito profunda sobre a realidade brasileira, sobre os
mecanismos que, segundo v. exa, seriam
adequados para ajustar essa realidade às ambições do Brasil de se constituir numa Nação
moderna. E, mais do que isso, queria congratular-me com V. Ex11 porque, pela primeira
vez ao longo desses doze meses desse ano
de Governo do Presidente Fernando Collor,
ouço alguém da Oposição fazer uma proposta concreta de modificação de alguma coisa
que, segundo a ótica de V. Exa, deVa ser modificada. Uma proposta concreta e não dema-

blemas brasileiroS. Porran_to.. congratulo-me
com o disCurso de v. r:xa, principalmente
com a propósla que faz, porque-é se fazendo propostas. concreta~ como faz V. Bx8 e
não demagógicas, que começamos a' e(etivar
o verdaedeiro entendimento nacional. Em
decorrência, ao· redor de propostas desse tipo é que -nós. povo brasileiro aqui representado no Jlarlamento nacional, poderemos chegar a resultados concretos de solução desses
problemas que estão a marcar a realidade
social do BrasiL a marcar de forma contristad-ora Conforme eõ- disse.·- Ciiinprimento V.
Ex11 e parabenizo-o pelo discurso que acaba
de fazer.

gógica, principalmente num terreno dos mais
importarltcs que é a qUestão do Imposto de
O SR. EDUARDO SUPUCY- A~rado
Renda no B'rasil.' De Certa formâ, ·ao contrá- ço a V. _Ex 11 pelas palavras. nobre Senado'r ·
Odacir Soares.
· - - - -·
rio do 1mposto de Renda da pessoa jurídica
-Parece-me que V. ,F.;ca se rerere ao ImposO
propósito
foi.
exatamente,
o de coloto de· Renda da pessoa U'Sici - o Imposto
car uma introdução à idéia de que estou, junde Rêrida da pessoa tisica tem Uma participatamente com economistas. com a minha próção nlajoritárla no cOnjunto dos impostos ar- pria assessoria do Senado, consultando pesso-,
recidados no PaíS. v.-r.xa, ao propor o Im- as que conbecem bem a Receita Federal, _o_
pOsto de Renda negativo~ na ·realidade está
orçamento de receitas e_ despesas. vendo co- ·
fazeridO uma proposta concreta- de modificamo seria possfvel introduz,ir a proPºSiçâo
ção' do princípio -do Imposto de Renda, na
do mínimo de re11da garantido_ ou imposto
medida ein-que deseja que ele o seja efetiva- de renda negativo.
mente, que tenha uma conotação de justiça
Espero poder voltar a esse assunto· nos
fisCal e, portanto, de justiça sOciãl. O Brasil,
com d qual V. E.x" sonha, deseja, demanda, prÓ!Cimos dias, porque em meados de abril
é o mesmo Brasil com o qual nós sonhamos, apresentarei projeto de lei com uma justificadesejamos; é o Brasil qUe demandamos. Evi- tiva e uma reflexão de profundidade.
dentemente. o projeto que V. F..xa está apreO Sr. Ney Maranh:io - Permite--me V.
sentando, neste momento, neste ou naquele Ex"' um aparte?
aspecto, pode contlitar com o nósso projeto.
O SR. EDUARDo· SUPUCY - Ouço
Não estou dizendo que conflite. V. Ex10 não
explicitou, mas anunciou providências que, o aparte do nobre Senador Ney Maranhão.
a seu ver, modificariam esse contexto de-po~
O Sr. Ney Maranhlo- Senador F...duarbreza absoluta, de miséria, de marginalida- do Suplicy, ouvi atentamente as palavras de
de, de injustiça social que, ind~_utivclmente, V.
Tenho 40 anos de vida pública e, duhoje marca o- panorama dcmog~lico do nos.- rante esse_ tempo, vi poucos homens com
so Pafs. O Bras_il é, hoje, uma.Na,ção cuja po- um trabalho de seriedade, um trabalho volta-·
pulação é majoritariamente miserável, ou do para o seu pais como ·o que V. F...xa está
majoritariamente pobre. Entendo que as po- fazendo como representante do povo doEslíticas 'que o GovernQ Collor dç: Mello desen~ tado de São Paulo neste Senado. V. HJcll é
volve tem o objetivo de consertar essa reali- um exemplo de homem público neste Pa~
dade marcada pela injustiça. Evidentemente, porque. como muito bem disse o Senador
V. Ex* deve ou pode ter outro entendimen- Odacir Soares, são propostas sérias como a
to acerca diss<). Mas o [ato tundamental é o- que V. & 11 acaba de dissertar da tribun~
de que o :;onho de V, Fx~ é o noS&> também.
que temos que ouvir apesar dos entrechoPodemos divergir nesse ou naqauele aspec- ques ideológicos, mas. acima de tudo, temos
to, com honestidade intc'ict.1ual. Podc-mos. di- que ver o interesse do Pais, o interesse da
vergir, não porque estejamos apegados a in te- Nação brasileira. V. & 11 tez um retrospecto
rcsses subalternos no contexto de se resolver do que deseja de coração e assim como toos prubk•matt bra~ílcirob. Cuntorme eu disse dos nós desejamos que aconteça ao BrasiL
no início desle aparte, V. Exa laz uma pro- V. &a citou a Previdência. Justamente, Senaposta concreta num setor importantfssimo dor Eduardo Suplicy, essa instituição deveria
para as receitas públicas, que é o segmento tratar com carinho essa gente que deu toda
do Imposto de Renda da pessoa física. Dat, aSüa vida, toda a sua mocidade para o desenacredito, que se possa dar respostas positi- volvimento de nossa Pátria. Essa gente hovas a essa realidade contristadora à qual o je recebe um salário miserável, um salário
Brasil está submetido hoje. Por isso, queria revoltante. Sabe V. Exa como começou essa
cumprimentar V. Fx" Tive-o sempre como estrutura? Quando o atuall'residente daReum parlamentar da melhor qualidade mora~ pública assumiu o governo, encontrou a Preda melhor qualidade ética, da melhor quali- vidência em um estado lamentável, de comdade intelectual. Sempre o tive. na Câmara pleta falta de controle em tudo. Os estados
e os municípios devem à Previdência Social
dos Deputados e aqui no Senado Federa~
como um parlamentar efetiva, honesta e pa- 38%, Senador- aqueles que dizem "façam o
trioticamente voltado para a solução dos pro- , que eu digo, não façam o que eu faço 11 - ; as
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estatais 13%, ou seja, mais de_ 50% do debito -da Previdência é dq próprio Gqvemo. Se
esse dinheiro fosse pago religiosamen~e: ao
Governo Fed!.':ral, o que acont~eria? No
mínimo a pensão, os benefícios qo,bpt,ria~ .
E, gt!lças a um trabalho feito por ~:')te Sena- .
do Federal, temos, hoje, a Resolução n° 58. .
os devedores começarão a pagar. Essa resolução, aprovada por unanimidade, depois de
um longo acordo das Lideranças do Senado,
beneficiará grandemente a Prcvidên~a.

O SR. EDUARDO SUPUCY ~Agrade
ço- a V. & 11 pelo aparte. nobre Senador Ney·
Maranhão. Mas, por motivo de 'i'orça maior,
sou patrono de uma turma em São Paulo, e
se ficar aqui mais um mfnuto, deiXarei de
comparecer por: perder o avião.
O Si.Ney Mà:ninhfio- Descut{ie-ffie, no~
bre Senador, queria me alongar, mas. opo_rtu- _
namente, terei ocasião de complementar o ,
· ·
meu raciocínio. Muito obrigado.

O SR. EDUARDO SUPUCY ~Agrade
ço a todos pela atenção e o estimulo da palavra dos. que me apartearam.
-Era t(UC tmha a di1.er. Sr. Pr<>Sidente.
(Muito bcmt)
O SR. PRESIDENTE (C'arlos Dc'Carli)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Ncy
Maranhão.
'

O SR. NEY MARANHÃO (PRN- PE.

Pronuncia o seguinte discurso.) ":"' .Sr.. Presidente, _Srs. SenadoCC$, nos primeirç>~ dias ·do'.
G_overpo do Presidente. f:'ernando Collpr de •
Mello, pronunci!!i discurso nesta tri.bul)a con- ,
gratulando·me com o Presidente. p_ela nomeação de uma comissão especial para detenninaras prioridades do$ investimentos governamentais, necessárias para combater os efeitos da estiagem nordestin~..
Agora vejo os primeiros resultados positivos da ação dessa comissão de técnicos .de
alto nfvel, sob _a supetvisáo do físico José
Goldemberg, com a conclusão do 1fdocumen-.
to de prientação para implantação de Núcle-,
os Estaduais_ de Meteorologia", do "Monitoramento de Tempo e_ Clima" e do 11Gerenciamento de Recursos Hfdricos".
O clima nordestino, na região semi-árida,
tem sido o grande obstáculo do d~;":senvolvi
mento da agricultura regional No sertão
Nordestino, a precipitação pluviométrica
anual atinge uma médi3. entre 700 e 400
IDID, conforme o local. sendo maior no C..eã- ·
rá e menor nas marg~s pemambucanas dorio São Francisco. Aínda a intensa evaporação da região, proveniente da instalação equatorial e pelos continuas ventos aJ~i<>b que caracterizam o Nordeste, agrava esta já baixa
precipitação. Devido a este fenômeno, 91,9%
da água precipitada retorna a atmosfera sob
a forma de evaporação e da evapo-transpiração vegetal, 0,2% se infiltram nos solos, na
sua quase totalidade cristalino e apenas 7,9%
escoam nas calhas dos rios. Se for comparado com os rios europeus como o Sena, verifica-se que lá SOD)ente 53,5% das ~uvas se
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evapora e 4ó, 7% representam a soma das
águas que escoam na calha e das que se infil-

tram (contra S.l% no Nordeste).
Além disso, há a irregularidad~ nas.cbuvas, fato este que tem provocado gastos_ com
a implantação de safras !rustra~:;. Uste fenô-

meno toma imprescindfvel a previsão das
chuvas, para que o agricultor ·só plante se
houver

<!~C:pectativa

de chuvas.

Assim, a implantação desses primeiros
projetas resultarão. imediatamente, numa
melhor previsão do inicio da estação chuvosa e da distribuição das mesmas, a previsão
das cheias e uma gestãó riielhorada dos recursos hídricos.
Esses resultados serão obtidos pela integração dessas estações metereológicas à rede mundial de observação do tempo, pela
aplicação a n(Vel r.egional dos sl~Lemas de
previsão numérica e pelo monitoratnento
dos índices ffsicos que afetam o clima regional. TodaS esSas estações terão o apoio científico do Instituto Nacional de Pc:;quisas Espaciais-- INPE, obtendo as mformações coletadas pelos satélites meteorológicos, e receberão recursos materiais do C.'NPq c do 1-<!NEP.
Espera-se, portanto, que se possa indicar
a melhor data para o plantio de determinada cultura, em cada município da região, expedindo boletins diários, colctando os dado:;
meteorológicos, avali7.ando e fazendo a previsão do tempo, alertas climatológ1coS -e fOrnecendo informações especiais quando solicitadas.
Para isso será neCesSário um trabalho
de formação de recursos hulnanos e pequisas sobre os fatores -que influencíam ó clima regional. Será precioo, também. impbmtar um sistema de colcta liC' dad~ iocnccidos pelas radiossonda:;. que atuam nas camadas atm~fCrical> &upemm.os. peJus «.•h:pluviômetros e pelas estaçfx:s mCt~roiQgtcas automáticas de supcrficic.
C"ad.1 n1íclro rC"rebC"rá, processará e dis.o;cminara Ol> Otn.Jm ~~~·~t :1lhl~ 11a rcd~· t" nus cqui·
pamemos que admtmstra. Dois. dcs.\es núcle-os e,:taduail> deverão, cada um, operar e manter um sistema de radar, e três desses núcleos deverão, cada um. operar e manter uma
estação de recepção e processamento de dados de satélites ambientais.
Por este acontecimento, realmente inédito, no trabalho de superar o fenômeno adverso da estiagem nordestina, urihzando a tecnologia meteorológica mais avançada, inclusive a previsão vía satélites, quero parabenizar
o Presidente. Fernando Collor e sua equipe
técnica, principalmente o secretário José
Goldemberg.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

Durante o discurso do Sr. Ney
o Sr. Carlos De'Carli,- '2!'
Vlce-Presidente, deixa a ca.deírã- da
presidência que ~ ocUpada pelo Sr.
Mauro Benevides, Presidente.
Maranhã~

O SR. PRESIDENTE (Mauro· Benevides).- ConCedo a palavra ao nobre Senador
Fernando llcnriquc Cardoso.
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nhos, o que é comum no interior, os ataques

O SR- FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO (PSDB ~ SP. Pron.un~a o seguinte_ di$Ç_!Irs~.J _- ~~- P_rc;:sid_e~~e, ~rs. Senadores,
há três anol!., perto da cidade de Benjamin
Constante. no Amazonas., quatorze índios
Ticuna toram monos a tiros a mando de
um madeireiro da região. Os au-tores do mas~
sacre (oram identificados e pronunciados pela J\lstiça locaL
ücorte que." os Ticuna e as entidades que
lhes prestam apoio não conham na imparcialidade de um júri pupular, levando em conta.que a maioria da populaçâo da cidade é
manifestamente hostil_ aos índios. gostaria
de atastá~los da região cl.l tem se declarado
abertamente a favor do madeireiro.
~te S.enad,o tem registrado manifesta~
ções reiteraPas. de. solidariedade com os povos da floresta e de indignação com a brutalidade 11civilizada 11 que lhes rouba a saúde, a
identidade., as terras e a própria vida. Infelizmente nossos protestos têm tido pouco resultado prático e a matança continua, diante
da ausei:lci~. omi~o e por vezes até da cumplicidade dos agentes da Uniã·a·quem competiria proteger os ihdios ~ suas terras.
·Que pelo menos a impunidade não continue a encorajar a selva-geria.
Apelo, então, às autoridades judiciárias'
do Amazonas para que transfiram o processo sobre o massacre dos Ticuna para o Tribunal de Justiça do Hstado, garantindo assim
a imparcialidade do julgamento.
, Muit~ obngado._(tvf_uit?.b.cm!J

da doença, indubitavelmente. esse nUmero

iria muito além.
Em 1991, de 4 a 18 de março, 3.600 cãsos
de febre oropouche.
A mortalidade infantil 6 assustadora. registrando-se, entre criançaS de O a 11 anos,
89 mortes em JIJ~, 12.~ em 19H9 e lOR em
1990, mortes provocadas. basicamente. por
gastroenteritc:;. inlecçfJCS re:spiratórias agu~
da:; e desnutrição.
O quadro é dramático e requer conjugaçlio de esforços, com a interveniêncía dL-cisi~
va do Estado para diminuir a dor dessa castigada gente, nossos compatriota~>.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, faço. neste momento e da tribuita de&ta ('.asa, um patético apelo ao Governo Federal e ao Governo do Estado pàrá quie irttet'venham com decisão e _determinação, destinando recursos
suficientes para que os problemas dessas populações sejam minorads em profundidade.
Se o BraSil deseja fixar o homem no interior, conquistar· as regiões impérvías, transformando-a"& em pólos de produção e crescimento, é necessário que realize os investimentos impr"escinqrveis ao bem-estar mínimo da população. E preciso corrigir o passado que exponou capital e não se preocupou
com a infra-estrutura básica para garantir
comida, sa-úde e educação para o povo.
Do contrário, continuaremos a assistir a
essa guerra impla.cável e cruel que destrói e
mata homens, mulheres e crianças.
Era o que .tinha a dizer, Sr. Presidente.
(Muito bem!)

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevide;s) .- Conce4<> ·a 'palavra ao nobre Senador
CarJqs I?e;'Carli.,

O .sR- q\RLOg DE'CARU (PTB AM. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr._
Presidente, Srs. Senadores, acredítoque grande parte dos brasileiros não só não conhece.
como, também, não Imagina o mundo de solidão, desconforto e solrimento que se escon...de em algumas regiões do Norte do País. A
vastidão do Brasil e. os poucos recursos ·do
seu povo fazem com que os brasileiros em
alguns rincões de nossa Pátria sejam realidades totalmente desconhecidas.
Faço essa afirmação, Sr. Presidente e Srs.
Senadores, em referência ao Município de:
Ouro Preto do Oeste,. no Estado de Rondô-· ·
nia, para afirmar que esse Municfpio talvez~
seja uma dessas realidades desconhecidas,
cuja população vive entregue à própria sorte, assaltada por doenças de wdo tipo. pelo
abandono e pela fome.
Acabo de receber, Sr. Presidente, correspondência da Senhora Pret'eita do Municfpio,.
a StmfiOra Josclila Araújo de Oliveira, atra-1
vês da qual Sua F.xcelência apresenta o quadro de sofrimento a que está sujeita aquela
população, fustigada e dizimada por miasmas
de toda a ~pécie: malária_ falciparum, malária vrvax, mãiária mista; tuberCulose; hanse- .
níase, esquistosomose, hepatite, leishianiose .
e febre oropouche.
Em 1990, houve 2 913 casos, registrados,
de malária. Se fossem contabilizados os pa-'
cientes que suportam estoicamente e sozi- ·
0

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Concedo a palavra ao nobre .Senador
Valmir Campelo.
O SR- V ALMIR CAMPELO (PTB DF. PronunC~ã- o seguinte- discurso.) - Sr.
Prcl:loidente, Sn;. Scnadure.s, u>dol> n.oconhecemos que o servidor. de um modo geral. está
~ndo submctu.la a um grande Mcnl'icio, dentro do proceSl.o úc c:,tabillJ'.açáo ec<mômica
em curso.
Os salários do funcionalismo encontramse realmente muito Uet'a!Midos t:m relação à
constante elt..>vaçã" do custo de vida.
Reivindicar aumento de salário, numa situação dessas. é um argumento justo e natu~
ral, ret1etindo, mesmo, o grau de amadurecimento do estado democrático em que vivemos hoje.
Por outro lado, a situação dos estados e
municípios brasileiros é extremamente crítica, exigindo dos governadores recém empossados um esforço de conciliação e equilíbrio
das contas públicas sem precedentes.
São numerosos os exemplos de unidades
da Federação onde os salários do funcionálismo, além de defasados, estão atrasados, al-

giinS -em- -3- meSeS-ou- mais,- porque- ·símpies:.

mente não existe dinheiro para custear a folha de pagamento.
No Distrito Federal, apesar das dificuldades, o funcionalismo tem recebido em dia o
seu salário e o Governador Joaqui!ll Roriz
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vem mantendo seu compromisso de defesa

tro desta linha, uma das maíores conquistas

dos interesses dos seiVidore:s, assegurando à

é o cumprimento tiel dos seus compromissos

categoria remuneração acima da média nacio-

com os trabalhadores. assegurando-lhes salários pagos em d1a e mantendo níveis de remuneração acima da média nacional.
Todas as forças do Pafs estão concentradas em busca de uma nonnalidade económica e poUtica necessária e indispensável. O
Governador Joaquim Rori:r. mantém a sua
disposição de melhorar as condições de vida
das categorias que estão reivindicando melhorias salariais, mas faz também um apelo ao
bom senso e :à confiança no novo Governo
do DF.
Todos sabem que o Congresso Nacional
acaba de votar uma te~ oriunda de medida
provisória do Governo Federal, determinando o congelamento de preços e salários. Esta ê a realidade que vem sendo aplicada em
todo o Pafs e está acima de qualquer vontade política de se atender ás reivindicações
dos sindicalistas. Quando esta reivindicação
ultrapassa a marca dos 300% por cento se
torna ainda maiS in3tingível, desgastando as
próprias instituições que assinam a proposta.
O GDE além de pagar em di2 os salários dos servidores, precisa assegurar recursos para abastecer os hospitais com remédios, além de manter as escolas em funcionamento e ampliar a rede da Fundação I--..:ducacional, atingindo populações ~bres que ainda carecem de salas de aula. E preciso também assegurar a manutenção e a limpeza
da cidade e garantir um nNel de segurança
pÍiblica superior ao de qualquer outro grande centro brasileiro.
Reivindicar 300% por cento de aumento
é desconhecer estas emergências. h também
o desconhecimento da tr.ágica realidade dos
demais estados brasileiro!:., quase todos às
voltas com atrasos de salários e cOrtes de
pessoal. No Di.!.trito Federa~ não. Aqui o
funcionáriO vem seildo respeitado até mesmO no eOiriprorilisso expresso pelo Governador Joaquim Roriz, que não pretende demitir nenhum pai de famllia. apesar das dificuldades de caixa para continuar mantendo a
folha de pagamento dentro dos prazos.
O Palácio do Uutiri está aberto a todas
as represeiltações-da sociedade. inclusive as
sindicais. Nosso objetivo é ouvir, debater e
aplicar as prioridades estabelecidas pelo povo. Aos servidores, pedimos antes de tudo
panicipação no processo de de:senvolvimento do DF.
A participação dos trabalhadores se dá
não somente com o cumprimento das suas
obrigações, mas tambêm com a presença na
construçã.o dos novos instrumentos de organização do estado. Dentro deste pensamento, no início do mês. o Governador Joaquim
Roriz recebeu a presidente da CUT-DF e
16 outros Sin.dicali!)\3!-i para ouvir sua!) reivin-

nal.
Diante de uma realidade tão adversa, Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o movimento grevista que está sendo articulado pela CUT,
com pteno de aumento salarial superior a
300 por cento, atinge as raias da ínconseqüência e tem clara intenção de tumulto.
Basta um mímmo de bom-senso para se
concluir que o Governo do Distrito Federal,
coMo qualquer outro governo estadual, não
tem a menor condição de aumentar em trezentos por cemo a remuneração dos seus servidores.

É um contra-senso, Sr. Presidente, Srs.
Senadores! Toda a minha atuação parlamen-

tar tem sido pautadas pela defesa intransigente dos interesses do funcionalismo, mas não
posso compactuar com este arrobuo, com
esta verdadeira manipulação da categoria pcla CUT~ com objetivos muito dilerentes Dda
propalada intenção de "det'ender os direitos
dos. servidores".
O funcionalismo p(Jblico do Distrito Federa~ Sr. Presidente. Srs. Senadores, não pode e nem deve embarcar na 11 Nau dos Insensato:>" capitaneada pela CUT.
E quase certo que estejam sendo envolvidos numa tentativa dcs~f.['ada de desestabíli7.ação de um governo que. reconhecidamente, está se saindo muito bem na sua missão
de administrar o Distrito Federal nesse quadro de crise generalizada da vida nacional.
Recomendo ponderação aos servidores
do Distrito Federal. Uma pressão agora, nesse momento tão difícil, pode provocar conseqüências desastrosas a toda sociedade brasiliense.
Recomendo profunda reflexão quanto
aos objctivos embutidos nesse movimento
patrocinado pela CUT.
Por último. Sr. Presidente. Srs. Senadores. gostaria de solicitar a transcrição, nos
Anais da Casa. do manifesto do Governo
do Distrito Federal aos servidores e ao povo, publicado hoje, na página 2 do Caderno
de Cidade do Correio Braziliense, cujo contet:ido é um exemplo de equilíbrio e bom-sendo do Governador Jpaquim Roriz.
Muito obrigado. (Muito bem!)
DOCUMENTO A Qlffi SE RFFERB O SR VAJ.MIR CAMPELO
EM SEU DISCURSO:

AOS SERVIDORES
E AO POVO DO
DISTRITO FEDERAL
A CliT e alguns sindicatos do DF publicaram matéria nos jornais pleiteando aumento superior a 300C..ío por cento para os servidoreS do GDF. A nota marca o infcio de
uma campanha salarial unificada e prevê a
1
'construção de uma Greve Geral Nacional11•
O primeiro Governo eleito do Distrito
Federal tem entre a"i suas prioridades a defesa dos interesses dos seus funcionários. Den-

dicaçõer:., pcdim!u-!!u..-s que

parucipcm_(i~

estUdos pãtã claburd(,'.ãu do prirm:1w H~taiU
to do Servidor du l>J:>trih• h ..:dcraL
Em seguida a este encontro, representantes da CUT c dos sindicatos es-tiveram reunido:s. com a ~~o,."(.:tclHml cJa t\JmanJ~tra<;ãu e o
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Secret:triu do I rabalno, di!>CUllndn a elabQmção d() estatuto e ~mtra~ medidas mais urgentes em defesa dos interesses dos trabalhadores. Da mesma forma, a Federação dos Servidores do DF já prepara pauta de propostas
relativas ao estatuto, que ainda este ano poderá ser votado pela Câmara Distrital.
Enquanto realiza obras e planeja o desenvolvimento da Capital Federal, o GDF preocupa-se com o~ seus servidores, cumprindo
a promessa do Governador Roriz de valorizar os trabalhadores. Em três meses de Governo, muito já se fez. Vamos. trabalhar juntos para realizar ainda mais.
Governo do Distrito Federal
Durante o discurso do Sr. Valmir
Campelo. o Sr. Mauro Benevides, Presidente. deixa a cadeira da presidência que é ocupada pelo Sr. Ca.rlos
De'Carll~. :? VICe-Presidence.

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli)
- Concedo a palavra ao nobre Senador Flaviano Melo.

O SR- FLAVIANO MELO (PMDB AC. Pronuncia o seguinte discurso.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores.. com muito respeito, dirijo-me aos senhores e à Nação brasileira em nome de um povo sofrido, saturado de infundadas e sórdidas promessas de
progresso, como tenho certeza se encontra
grande parte da população do meu estado,
o Acre.
Não que seja uma particularidade falar
numa pequena e esquecida parte da Amazônia Ocidental. uma vez que toda Nação brasileira tem sido obrigada a conviver com aberrações discriminatórias, onde se vivenda um
eslado de coisas próximo ao caos.
Mas, se em outras regiões mais desenvolvidas, a situação de desprezo, de descaso, tem
sido marcante,n imaginem, Srs. Senadores,
a parcela da população que vive do extrativismo vegetal, no Acre.
Seringue1ros e seringalistas travam no diaa-dia uma verdadeira batalha pela sobrevivéncía, enquanto, talvez, muitos burocratas desconheçam_ o valor histórico que essa gente
representou na década de 40, quando, a convite do próprio governo, atendeu a seu chamado para, deslocando-se das regiões nordestina~ dirigir-se para a Amazônia a fim de fazer com que_ o Brasil se destacasse como
maior romecedor de borracha aos pa"Í'Sesaliados na 2" Guerra. A permanência desse povo na Amazônia estaria, como está, garantindo até hoje, a demarcação de nossas fronteiras e salvaguardando nossas riquezas ecológi-

cas.
Está na hora de exigirmos respeito e consideração à ligura do seringueiro, um património cultural brasileiro, a favor do extrativismo que durante décadas constitui a maior
fonte -de rendâ do Estado do Acre, e que hoje se encontra tão e:<plorado por uma polftica que o encara de forma tão pervemmente amb1gua. Servem de bandeira para incautos que liuuram em cima da mídia do homen:i
amazônida, mas que por outro lado nenhu-
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ma atenção, nenhum apoio tem sido dirigido a esta classe por parte do <ioverno Federal, principalmente no que diz respeito à política econômica, onde. além das dínculdades
de financíamcnto bancário para custC:io da
~tafra, os negaceies da economia brasileira
fornecem dados cenograticos, altamente desproporcionai:. a rcaliúa<.le como pagar juros
úC" 24-H~f, se o preço d(J prmJuto ~ó roi acn..-s·
c1do cm 14.!' ('! I. l'oncc-Oivcl St. Presidente'!
I: com..:C"bívt.•l ~r:-.. ScnarJürcs'!
1~:. sáo as chamatla:s vitdrias sociais,
onde impera o monologll'! O Br<l:sil é um to-

do, c como tal

n~o

pode haver polílicas dife-

rcnciaWt.:. para o:. llU.::smo::.

a~un\o!l.:

como

pode o tmvemo negociar com as multinacio-

nats de pneus, p-or e~Cemplo, esquecendo-se
da nossa produção de matéria-prima? O aumento às multinacionais é pennitido, mas
ao pequeno produtor é vedada alteração nos
preços? É uma decisão altamente elitista; é
uma ideologia sofisticad!ssima, que transborda com a paciência dos menos favorecidos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, precisamos de políticas integradas sim, polfticas coesas, unificadas, previamente diagnosticadas
e competentemente e:ocecutadas. Quando se
fala em povos da floresta, é um chavão próprio para sucesso no marketing, porém pouco ou quase nada tem-se feito por esses povos!
Imaginem os senhores a que sorte estão
relegados esses humnimos brasileiros; a tecnocracia imagina que, fazer uma politica conjugada, é empregar o dinheiro que o Governo Federal repassa ao lbama com o nome
de Taxa de Organização e Regulamentação
do Mercado de Borracha, chamada TORMB,
advindo da arrecadação criada pela Lei de
n° 5.227/ó?, a ser usado para a manutenção
do lbama, quiçá nas mordomias e casufsmos
das administrações; o restante desta verba
está sezvindo para manter estoques reguladores, não da matéria-prima nacional, mas de
borracha importada.
Desde 1967, a mesma lei que criou o
TORMB garante, em seu artigo 13, o preço
da venda da borracha, e em seu artigo 15 §
3°, permite a importação de borracha vegelal para formação de estoques reguladores,
caso não haja borracha nacional estocada.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, leis não
são feitas para serem colocadas em prática?
Como poderão explicar estes estoques de
borracha nacional nos seringais nativos do
Acre? Por que a verba do TORMB não é
empregada, conforme determina a lei?
Cabem-nos ainda alguns questionamentos
sobre as agruras decorrentes deste tipo de
política desastrosa; precisamos de ação com
o objetivo de suprir as necessidades humanas dos povos da floresta; precisamos encontrar métodos que nos levem a ministrar, de
Im.neir.a ma!s- efetiva, uma -po!ftica para os
menos privilegiados. Os s_eringueiros e seringalistas significam também uma comunidade
produtora, que enfrenta adversidades das
mais cruéis, como fazemos questão de frisar,
muitas delas atê desconhecidas dos simplls~
tas que direcionam as ações burocráticas que

vão intluir diretamente na sobrevivência destas famflias.
Sr. Presidente,
Srs. Senadores, assim
como a Amazônia é uma realidade, cantada
em verso e prosa, pelas suas riquezas vegelais, pelo seu patrimOnio cultural, onde o
mundo se debruça em admiração, os seringais nativos do Acre, com seus estoques no
aguardo de poUticas mais líicidas para o seter, os seringueiros e suas famfiias constituem
lambém uma realidade amazônida - pena
que não sejam cantados em verso e prosa,
nem sequer tenha conseguido a devida aten~
ção dos órgãos governamentais.
Cabe-nos, como representante desta classe, que muito bem conheço e acompanho,
denunciar estas questões, ao mesmo tempo
abordar cab1veis soluções, tais como incentivo à pesquisa de novos e diferentes produtos
e:ocistentes na floresta, como meio de sobrevivência a longo prazo destes pioneiros; a curto prazo, poder-se-ia intuir na necessidade
de uma política mais justa de preços; bastando redu7ir em 20% o valor da TORMB permitiria lüO~}{ de aumento na nborracha nacional, sem ? e!ar o preço final dos produto:!.
indu:-;trializados.
Sr. l'rcsidentc, Srs. Senadores, espero
que medida:-; urgentes sejam tomadas com relação hs rique7as extrativislas da Amazônia,
em especial a burradta. para que nãu pcrmcneça este estado de coa:!.<tS aqui ~..h~nado!
Era o que tinha a dazer. Sr. Presidente.
(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Carlos Dc'Carli)
-Concedo a palavra ao nobre Senador Udacir Soares.

O SR. ODACIR SOARES _ (PFLRO)- Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr.
Presidente, Srs. Senadores, a imprensa nacional registrou, semana passada, a assinatura
de um convênio entre o Mamsteno da Agricultura e Reforma Agrária e a Fmxl And
Agri-culture Organization - FAO -, órgão
das Nações Unidas, no valor de 141 mil dólares. Esse convênio permitirá que, atê o final
do ano, o Governo brasileiro raça detalhada avaliação de cunho sociológico sobre as
noventa mil famGias de "sem-terra 11, assentados nos -óltimos cinco anos.
É um acontecimento da maior importância, que deve ser por nós acompanhado, pelos ensinamentos metodológicos que certamente daí advirão. O acordo terá duração
de dez meses e possibilitará uma radiografia
social e económica das famílias assentadas
em alguns estados do Norle, Nordeste e <'..entro-Oeste.
Serão- avaliados desde o processo de geração de renda - o que as famOias produzem
-a~ a_te_CJl_Q.Is>__gj!l_c;.I!I_R_r~_ada. utilização de
crédito e comercialização. Na-aO-áliSC-dOs
dicadores sociais serão ressaltados aspectos
de saúde, educação. condições das habitações e sOcialização.
Os consultores da FAO, em níimero de
quatro, contarão com suporte técnico do ln-

rn-
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era, para apuração da satuação dos assentamentos. O representante da FAO no Brasil.
Peter Roseneg, está otimísta com o projeto,
que, segundo suas palavras, lem tudo para
tomar-se modelo junto às Nac;.-ões Unidas.
Essa iniciativa mostra a seriedade do compromisso do Governo Collor- e paniculannente do Ministro Antonio Cabrera- com o processo de reforma agrária e colonizaçãO.
Faço, entretanto, uma ressalva: conside·
ro reduzida a participação de_ técnicos brasileiros no projeto. Não estou aqui questionando o preparo dos técnicos da FAO, mas certamente a presença de um maior nómero
de brasileiros daria maior celendade à iniciativa. Temos, no setor, gente da melhor qualificação, oriunda de instituições como a 1:-:Scola Superior Luiz de Queiroz. de Piracicaba,
São Paulo; da Universidade Federal de Viçosaj da '-'niversidade de Campinas; da Universidade Rural do Brasil; além de estudiosos
da Associação Brasileira de Reforma Agrária.
Não tenho dúvida, Sr. Presidente, Srs. Senadores, de que a soma dessas inteligências
-em que o know-how externo se alia ao conhecimento de causa dos téncidos brasileiros
-tornaria o trabalho mais produtivo e- veloz.
Outro reparo que faço. Sr. Presidente,
Srs. Senadores refere-se ao prazo abrangido pela pesquisa da FAO - que alcançará
apenas os -óltimos cínco anos.
Como representante de Rondônia- estadO que até há bem pouco tempo era território federal- julgo da maior importância que
esse período seja ampliado. Rondônia deve
seu desenvolvimento aos intensos movimentos migratórios, tendo no Incra o grande gestor desse processo. Coube-lhe desenhar, postular e implementar a polftica de recursos
fundiários do Estado, de modo inteligente e,
sobretudo, corajoso, através da implantação
de Projetas Integrados de Colonização e Projetas de Assentamentos Dirigidos, que foram
a base agrária da produção agrfcola do atual
Estadu rJc: Kondôma.
E por que o ela:!.tecimento do pra7o? Simples: Rund(maa- lide-r na<.:aumallh.J:!. dc~mata
ment.o~ e da::; lJ.U(.'Imadas, com substancial alteração rJc :!.ua cobertura Vt;.!g<.•tal- está a necc.o;;sitar d<' a"nálí~C" aprofundada ic;cnta <' tccnicann:ntt: <.:Ult'>l~h.:ul~'• Uu ~·:.1<t~1u th>~ l'n*'·
tos lntegr<tdo:-. rJc l'ollmi;~;liçao e Projetas
de A~entamemos Dirigido~ nos períodos
de 1970 a llJHO (de grandl' dinamismo económico e na década de HO (considerada 11economicamente perdida"). Calcula-se que nada
menos que 12% da área do Estado de Rondônia- algo em torno de 12 milhões de hectares-loi atingida pnrdesmatamentosequeimadas.. segundo inlormações do Instituto Nacium~l de l,csqua:.a:. Hspaciais (INPb),
Se a pesquisa da FAO se restringe aos
-~ltim:Os <:in_c_o_ :,tn()S. de_ix_a de alca.nçar informaçõeS inlpcirtailtes pa-ra -uma -menior-compreensão d<> pmcesso de assentamento em
Rondônia. Antes de analisar aqui os dois pe~
ríodos de atividades de assentamento no Es~
tado - os anos 70 e os anos 80- destaco os
motivos impulsares de uma poHtica de desen-
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volvimento amazónico, definidos a partir de

meados dos anos 60, a partir do estabelecimento de incipiente industrialização, atravês
dos incentivos fiscais da Sudam (1966) e da
Suframa (19ó7), da exploração mineral do
ferro de C'arajás, do manganês de Serra do

Navio, da bauxíta da Mineração Rio do Nor-

te e da exploração de cassiterita (minério
de estanho) em Rondônia e em Pitinga, no
Amazonas.

A viabilização desse processo decorreu
da construção de hidrciNricas como Tucuru~

Balbina e Samuel e da implantação de uma
malha viária ampla- Belém-Brast1ia, Transamazônica, Cuiabá-Santarém, Porto VelhoCuiabá, Porto Velh(>-Rio Branco, ManausCaracaraf- além de outras causas, que aqui

resumo:
a) causa econômica: as já mencionadas
riquezas minerais em jazidas de ferro, manganês. estanho, bauxita (alum1nio), cobre, zinco e ouro. A riqueza tlorestal. que representa jjO% das reservas brasileiras e 33% das reservas mundiais. A possibilidade de formação
de culturas permanentes, tais como as docacaueiro, dendezciro, seringueira, palmeiras
(extração do palmito) e fruteiras tropicais
(cupuaçu, bacuri, graviola etc.). Registremse também o imenso potencial para a pecuária, nos campos naturais de Roraima, Amazonas e Rondônia: a vantajosa implantação de
pastagens nas zonas de cerrados; o potencial
pouco explorado da criação de búfalos nas
v.átzeas; e o imenso potencial de atividade_
de pesca intenor nos rios, lagos e estuário
arnazônico,
b) causa geopolítica: com 11 mil quilôme-tros de frontcir.l!>, ha na Amazônia pn.'Ocupação de ocupar esses espaços,gue c<mstituem
vazios demográficos. Só a~sim cvttam·se trans·
tornos com narcotraficantes e contrabandistas, em episódios ~emelhantes ao recente.
de Serra Traira, em Vila Hittencourt, fronteira do Brasil com a Colômbia.
c) causa nacionalista: os esforços de integração nacionalt sobretudo na década de 70,
justificaram investimentos razoáveis na região, com reflexos consideráveis em seu desenvolvimento.
Esses fatores. Sr. Presidente. Srs. Senadores, foram considerados pelo Incra, na implementação de uma polftica de ocupação de
terras em Rondônia e na Ama?.ônia. O marco decisivo foio estabelecimento. em 1971,
de uma metodologia para a programação
operacional dos projetas de assentamento
de agricultores, composta de três grandes
unidades de trabalho- organização fundiária,
organização agrária e promoção agrária constituindo um conjunto de atividades executadas por meio dos seguintes programas
básicos: distribuição de terrras, organi:~.ação
territorial, administração do projeto, assentamento dos colonos, saúde c previdência sociaL habitação rural. unidades agricolas, infra-estrutura física, empresa coperativa, crédito agrlcola e comercialização.
Alguns desses programas são de inteira
responsabilidade do Incra. cabendo-lhe, além
da coordenação. desenvolver a implantação

de suas três fases: implementação. consolidação e emancipação. Assim Ocorreu com os
projetes integrados de Coloni1.ação.
A partir de 1974, passou-se a usar metodologia mais simplíffcada, nos projetas de
assentamentos dirigidos, redu7.indo·se o número de programas. Em fase mais recente,
nos projetas de assentamentos agrários, simplificou-se ainda mais, constituindo-se apenas em dois programas: de organi7.ação territorial e o de distribuição de terras.
Em junho de 1'J90, proferi, nesta Casa,
dois discursos que detalhavam informações
estatfslicas do Incra de Rondônia sobre as
dificuldades de cada projeto integrado de colonização, de cada projeto de as.~cntamentos
dirigidos e dos projets de assentamentos agrários. pretendo, agora, acrescentar àquelas
análises os elementos de informação referentes à primeira etapa - a década 70-80 c à segunda etapa, de 80 a 89.
Na etapa primeira, foram assentadas 22
mil, 681 fammas; construídos_5 mil, 983 quilómetros de estradas de penetração e vicinai~
instalada uma capacidade de arma..:enamento de 67 míl 790 toneladas; postas em funcionamento SOb salas de aulas; construídas 15
mil e 13 habitações detinítivas.
Na· segunda etapa, foram assentadas 8
mil c 800 famílias; construfrani-Se 2 mil quilOmetros de estradas; abertas 122 salas de aulas; e um único armazém instalado. As habitações, em sua quase totalidade, são de primeira hora, com precarfssimas condições de
habitabilidade. Em termos de produção agrl~
cola, a desvantagem comparativa em relação
à segunda etapa é considerável. As migra~
ções não cessaram. mas as condições de abosorção desse lluxo pioraram consideravelmen~
te. Basta ver que, na primeira etapa, - de
70 a 80 - organizaram-se ou foram criadas
cidades como Ariquemes, Jaru. Ouro Preto
D'Oeste, Cacri31, Rolim de Moura, Colorado do Oeste e C(.-rcjcirn:-._ H na o;l•gunda etapa, uma única cu.la~k :-.urgn1 - MadMdinhu
d'Oc.:llolc -, cuj~' luluw• .)cguulf~, itn<~li<:.ta~ dÕ
Ban(.'O Mundial. se nadl:l Uc mwo ocorrer, e
a t'avcU:t.ªção.
Segundo dados do IBGE. de setembro
de 19R9, a população dC' RonUôni~ (· de 1
mllh;io. ~~ mii. I.I.'J lt..li>Liantt·::.. ll\.·l:i. 7U2 mit,
515 habil.anlcs cstãu aswntalJt>S em uma linha dil:lgonal, que abrang~ nove municípios,
desde- a capital, Porto Velho, às margens do
rio Madeira, até Vilhena, no sul do Estado.
Essa linha diagonal é representada pela
llR-364, hóje-aSialtada, e de importância geopolítica e econômi,ca decisiva -e ígualmen~
te decorrência dos trabalhos de colonização
do Incra em Rondônia.
Relac1ono esses dados, Sr. Presidente,
Srs: Senadores para frisar a importância dos
projetes de colonização do Incra. Não fossem
eles e Rondônia certamente não figuraria como o segundo produtor nacional de caCau,
logo atrás da Hahia, e com uma produÇão
de 35 mil a 40 mil toneladas do produto.
Idem, em relação à produção cafeceira, on-
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de c..le.sponta em quinto lugar, atrás apenas
de Minas, Paraná. São Paulo e 1-i.spírito Santo.
Rondônia possui área geOgráfica equiva~
lente ao Estado de São Paulo - e, apesar
de todo () seu crescimento, tem apenas um
vigésimo de sua popul~ção. Impõem-se, pois,
que continue-mos a .buscar os meios pacíficos
de oCupação desses vazios demográticos, es~
pccialmente as áreas de fronteiras, pelas razões já expostas. que facilitam a criação de
bolsões do crime - especialmente na área
do narcotráfico.
Volto, então, ao ponto de partida do discurso: o c<>nvênio FAO-Ministério da Agri~
cultura. Trata-se _de iniciativa amportante DC$~
se conteXto, esp_e_cialmente pelo que poderá
produzir de correção de rumos nos futuros.
projetostl do Incra, mas principalmente para revisar ações- em projetes que ora se desenvolvem e enfrentam díticulda"des.
E as revisões~a que me retiro são as mais
abrangentes: abertura de estradas, implantação de salas de aulas, postos médicos, construção de moradias definitivas em condições
mínimas de qualidade. H admito ainda que
essa revisão possa vir a ser o reassentamento de colonos de um projeto mal-sucedido
ou que conte com limitadas possibilidades
de ser recuperado.
bsse processo revisionista deve alcançar
também as atividades agropecuárias. Afinal,
é inaceitável que a- cacauicultura de RondO·
nia permaneça desassistida - e que, nestes
20 ano:!.. o ünic<) ensinamento para o controle da "vassoura de bruxa" seja a poda, que
requer grande quantidade de mão-de-obra
por hectare plantad(), além de cuidados e<:_
cessivos em.sua execução.
Para que tudo isso ocorra satisfatoriamente, é necessário que se resgate o papel das
i.>ntituiçõcs de pesquisa e experimentaçãoCaplac, Embrapa. Hmater - nas comunidades produtoras. Sem essas providências, a ra~
velização dos projetas de assentamento, de
que falam o~ técnicos do Banco Mundial, se
alastrará como praga.
Faço eSsas considerações, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, em momento oportuno, quando o Incra recém-ingressa em nova direção,
na pessoa do Dr. João Mendonça de Amorim
Filho, advogado. estudioso das questões agrárias e - o que registro com particular satisfação - ligado a Rondônia. Ele já sentiu na
própria carne o infortii.nio dos preços aviltados, na condição de produtor rural que é.
Por essas rai.õcs, Rondônia espera e contia em que melhores dias se apraxima - e
nós, desta modesta tribna do Senado Federal, acompanharemos esse processo, sempre
dispostos a nele colaborar para a superação
da~ dil'tC'uldadcs do povo.
bm o que unha a di7cr. Muito obrigado.

Sr.

l'tt..~tJcmc. ~l\.·lualu (km!)

O SR. PRESIDENTE (Carlos De'Carli)
- Nada mais havendo a tratar, vou encerrar
a presente sessio, designando para a Ordinária de segunda-feira a seguinte
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ORDEM DO DIA
1

Discussão, em turno suplementar, do substitutivo ao Projeto de Resolução n° 98, de
1988, de iniciativa da Comissão Diretor<lt

que 11altera o disposto no art. 443, inciso I,
do Regulamento Administrativo do Senado
Federal 11, tendo
PARECER, sob n°18, de 1991, da Comissão
-Diretora, oferecendo a redação do vencido.
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O SR- PRESIDENTE (Carlos De'Carli)
- Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 17 hOras
c 50 minutos.)

